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Voorwoord
Het wordt langzamerhand bijna een gemeenplaats, wanneer men zegt, dat de
gezinssociologie in Nederland een min of meer verwaarloosd gedeelte van de
sociologie vormt; van verschillende kanten is dit in de laatste jaren reeds naar voren
gebracht. Bovendien is deze bewering maar in betrekkelijke mate juist. Ongetwijfeld
is aan de gezinssociologie in ons land te weinig gedaan, maar dit geldt evenzeer voor
verschillende andere takken van de sociologie.
Dit laatste neemt natuurlijk niet weg, dat aan de gezinssociologie hoog nodig meer
aandacht moet worden besteed. Niet alleen zuiver wetenschappelijke overwegingen
leiden tot het constateren van deze noodzaak. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog
is men zich in ons land in toenemende mate gaan interesseren voor het gezin en zijn
belangen. De overheid, semi-overheidsorganen, de kerken en allerlei andere lichamen
vertonen een groeiende belangstelling voor het gezin en zijn doen en laten en proberen
door allerlei activiteiten en maatregelen de belangen van het gezin te bevorderen.
Het behoeft nauwelijks betoog, dat bemoeiingen met het gezin, die niet berusten op
een degelijke, sociaal-wetenschappelijk gefundeerde kennis van dit gezin in zijn
maatschappelijke en regionale verscheidenheid, de kans lopen ondoelmatig, verkeerd
gericht en op een bepaald ogenblik misschien zelfs gevaarlijk te worden. De
Nederlandse sociaal-wetenschappelijke onderzoekers zijn op het ogenblik echter nog
maar in beperkte mate in staat om de gewenste kennis en het gewenste inzicht te
verschaffen.
De oplossing ligt uit den aard der zaak in de stimulering van het gezins-sociologisch
onderzoek. Bij de opbouw van dit onderzoek kan men twee wegen bewandelen. Men
kan beginnen met gedetailleerd onderzoek, waarbij men bij kleine groepen van de
bevolking door middel van uitvoerige enquêtes, interviews, enz. nauwkeurig tracht
vast te stellen hoe daar nu de gezinsverhoudingen precies liggen. Een bezwaar van
deze werkwijze is, dat men vrijwel zeker moet beginnen zonder voldoende en zonder
behoorlijk gefundeerde hypothesen en daardoor het gevaar loopt zonder bruikbare
richtlijnen gegevens te moeten verzamelen. Men zal misschien veel niet relevant
materiaal bijeenbrengen en tenslotte zijn doel toch niet bereiken. Weliswaar kan de
Nederlandse onderzoeker een aantal algemene denkbeelden omtrent de ontwikkeling
van het gezin
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in de Westerse wereld, die hem als uitgangspunt bij zijn studie kunnen dienen, opdoen
uit de buitenlandse literatuur, met name de Amerikaanse en de Duitse, maar hij heeft
hieraan zeker niet voldoende. Afgezien van de waarde van deze buitenlandse
onderzoekingen op zichzelf, zijn deze ongetwijfeld maar van betrekkelijke betekenis
als basis voor een gedetailleerd onderzoek van het gezin in Nederlandse
bevolkingsgroepen. Daarvoor onderscheidt de situatie van het gezin in Nederland
zich te duidelijk van die b.v. in Duitsland en Amerika.
Om deze redenen heeft het veel aantrekkelijks aan het gedetailleerde onderzoek
- dat natuurlijk moet gebeuren - een voorlopige, samenvattende studie van het gezin
in Nederland als geheel te doen voorafgaan. Een dergelijke studie, berustende op
verspreide opmerkingen in sociografische en prae-sociografische literatuur, historische
gegevens, statistisch materiaal, eigen observatie e.d. kan leiden tot een voorlopige
vaststelling van een aantal kenmerkende eigenschappen van het Nederlandse gezin.
Deze denkbeelden kunnen het uitgangspunt vormen voor verder onderzoek en kunnen
in dit onderzoek worden getoetst. Nagegaan kan worden waar en in welke mate de
in het eerste, samenvattende onderzoek geconstateerde eigenschappen voorkomen.
Deze laatste en naar mijn overtuiging meest juiste weg heeft Dr. Kooy voor zich
gezien. Hij heeft in de hier aan de lezer aangeboden studie de beschikbare kennis
over het Nederlandse gezin getracht te verzamelen, kritisch te waarderen, te analyseren
en zodanig te rangschikken, dat deze een grondslag voor toekomstig onderzoek kan
vormen. Naar mijn mening is hij hierin uitstekend geslaagd.
Het welslagen van zijn werk brengt mee, dat het niet slechts kan dienen als een
beginpunt voor verdere studie. Het boek geeft een ieder, die zo goed mogelijk over
het Nederlandse gezin wil of moet zijn geinformeerd, een beeld en een inzicht, dat
voor hem van grote waarde zal blijken te zijn. Ongetwijfeld zal te zijner tijd, wanneer
het onderzoek voortgang heeft gevonden - en in dit verdere onderzoek zal Dr. Kooy
zelf zeker een belangrijk aandeel hebben - een nog beter boek over het Nederlandse
gezin kunnen worden geschreven. Vermoedelijk echter zal deze studie nog vele jaren
de beste gids blijven voor degenen, die zich in de problemen van het Nederlandse
gezin als sociaal verschijnsel wil verdiepen. Ik moge het boek dan ook een ruime
lezerskring toewensen.
Wageningen, oktober 1957
E.W. Hofstee
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Hoofdstuk I
Inleiding
In de weinige inleidingen tot de sociologie of de sociale psychologie, die hier te lande
verschenen zijn, wordt gewoonlijk aan het gezin nauwelijks enige aandacht besteed.
Ook kan worden geconstateerd, dat in de tot dusverre uitgekomen Nederlandse
sociografieën aan dit instituut bijna steeds een uiterst bescheiden plaats wordt
ingeruimd. Daarbij zijn de artikelen over ons gezinsleven, die door
sociaal-wetenschappelijke pen werden geschreven, zo weinig talrijk, dat zij zich
bijna in één adem laten noemen. Wel verschenen er te onzent in de allerlaatste tijd
enkele studies over een beperkte groep van gezinnen, maar de schrijvers daarvan
willen er ongetwijfeld geen aanspraak op maken de algemeen-Nederlandse
gezinsproblematiek te hebben blootgelegd.1) Niemand zal dan ook de stelling
betwisten, dat onze kennis van de Nederlandse gezinsontwikkeling uitermate beperkt
is. Onmiskenbaar zijn wij omtrent de ontwikkelingstendenties in kerk, staat,
vereniging en andere instituten veel beter geïnformeerd. In het midden latend, waarom
ons wetenschappelijk weten over ons vaderlandse gezin absoluut en relatief zo weinig
betekenend is, worde de vraag gesteld, of een gebrekkige empirische kennis van juist
het gezin niet als een groot tekort moet worden beschouwd in een 20ste eeuwse
Westerse maatschappij. De vraag stellen is haar beantwoorden en het antwoord kan
geen ander zijn dan dat hier inderdaad van ernstig tekort moet worden gesproken.
De Amerikaanse socioloog Ray Baber merkt geheel ten rechte op: ‘It (het gezin,
Schr.) is the institution recognized by society as being chiefly responsible for
biological survival and social well-being, for it provides a socially approved method
both of bearing and of rearing children. The family provides almost the total social
environment of the child for the first five years of its life and a very considerable
portion of its environment for many years there-after.
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It is the matrix of human personality. To this small primary group the state entrusts
the initial care and training of its future citizens in the most formative period of their
lives. This makes home and family the centre of our total culture pattern.’2) Het door
Baber geponeerde is daarom volledig juist, omdat het gezin in de Westerse wereld
steeds meer geïndividualiseerd raakte. Het heeft mettertijd aanmerkelijk aan
zelfstandigheid binnen de maatschappelijke totaliteit gewonnen. In de niet-Westerse
samenleving laat zich gemeenlijk een duidelijke hiërarchie onderkennen in de veelheid
van moreel-juridische, transpersonale ordeningen, waarbinnen het menselijk leven
blijkt te worden geleefd. Dit is bij ons nog nauwelijks het geval. Terwijl gezin en
gezinsleven in onze moderne samenleving zich weliswaar in het algemeen nog wel
voegen naar bepaalde regels van normatieve aard, is het gezin voor velen onzer een
autonome instelling in die zin, dat het niet gebonden is aan door andere instituten
als kerk, familie en buurt, gegeven voorschriften. Het is door zijn aanmerkelijk
gegroeide zelfstandigheid, dat het gezin in het Westen voor de toekomstige
maatschappelijke ontwikkeling een steeds belangrijker rol is gaan spelen. Meer dan
ooit tevoren het geval was, wordt de emotionele ontwikkeling van het individu in
onze huidige Westerse samenleving door het gezin bepaald. Dit feit is op zichzelf
eigenlijk reeds voldoende rechtvaardiging voor omvangrijke sociologische,
sociografische en sociaal-psychologische studie van ons gezinsleven. Voegt men
hìerbij nog het feit, dat bij steeds toegenomen verwachtingen van het gezins- en
huwelijksleven zich steeds meer huwelijks- en gezins-ongeluk manifesteert, dan
blijken zulke studies zelfs dringend gewenst.
Als empirische wetenschappen kunnen en mogen sociologie en sociale psychologie
de doelen, die de enkelingen en groepen zich stellen, niet normatief beoordelen, doch
hun vraagstellingen dienen wel bepaald te zijn vanuit de verantwoordelijkheid hunner
beoefenaars om de moeilijke problemen, waar mens en maatschappij in het Westen
vandaag mee worden geconfronteerd, naar vermogen te verhelderen.
Deze wetenschappen zijn in hun huidige stadium zover ontwikkeld, dat socioloog
en sociaal-psycholoog bij machte zijn om de innerlijke samenhang tussen talloze,
van de persoonlijke en sociale werkelijkheid deel uitmakende, verschijnselen adequaat
te duiden. Wanneer zij zich inderdaad ernstig zetten tot bestudering van het
gezinsleven, dan zijn zij in staat een wezenlijke bijdrage te leveren tot de oplossing
van de zich voordoende gezinsproblematiek, waarvan de overwinning één der
belangrijkste
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voorwaarden vormt voor een stabiele en gelukkige toekomst van mens en
maatschappij in het Westen. Uitgaande van onze tot dusverre zeer beperkte
sociaal-wetenschappelijke kennis van het Nederlandse gezin en van de blijkbare
noodzaak tot diepgaand inzicht in de ontwikkelingstendenties, die zich in het moderne
gezinsleven voordoen, meende schrijver dezes een bescheiden deel van een
langzamerhand oude schuld der wetenschap jegens de maatschappij in te lossen door:
een sociologisch en sociaal-psychologisch onderzoek in te stellen naar de
veranderingen, die zich in de positie en het karakter van het Nederlandse
gezin in de laatste halve eeuw hebben voltrokken.
Ongetwijfeld zal dit onderzoek duidelijk het stempel dragen van de onrijpheid der
internationale gezinssociologische theorie, alsook van de onmogelijkheid voor een
individuele onderzoeker, die op eigen financiële middelen is aangewezen, de verlangde
data alle te verkrijgen. Gehoopt kan slechts worden, dat het bespeurbare tekort de
mede-beoefenaars der sociale wetenschappen in Nederland mag stimuleren tot verder
onderzoek van het Nederlands gezinsleven.
Het is niet doenlijk op een voor ieder bevredigende wijze de grens te trekken tussen
sociologie en sociale psychologie. Van beide wetenschappen zijn de meest
uiteenlopende definities gegeven en nog niemand is er in geslaagd, een voor zelfs
weinigen aanvaardbare synthese van deze definities tot stand te brengen. Nu ligt het
niet op de weg van degeen, die het Nederlandse gezin van sociologisch en
sociaal-psychologisch gezichtspunt uit benadert, een breedvoerige theoretische
verhandeling te geven over object en methode van genoemde nabuurwetenschappen.
Wanneer hij echter uitdrukkelijk aangeeft bij zijn behandeling van het Nederlandse
gezin beide zienswijzen te willen toepassen, dan is toch - juist vanwege het verschil
van inzicht in de vakkring over wat sociologie en wat sociale psychologie heten moet
- alleszins gewenst, dat hij zijn kijk op het object van sociologie en sociale psychologie
duidelijk uiteenzet.
Oldendorff zegt ergens: ‘De sociale werkelijkheid (waar het gezin immers deel
van is. Schr.) is een menselijke werkelijkheid. Feiten en toestanden, structuren en
betrekkingen worden pas sociaal relevant door
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hun betrokkenheid tot mensen en mensengroepen. En die menselijke werkelijkheid
is een levende en zichzelf be-levende werkelijkheid; feiten, toestanden, verhoudingen
en gebeurtenissen ontlenen hun volledige betekenis voor het sociale leven dan ook
pas aan de wijze, waarop zij worden beleefd, ervaren of ondergaan,’3) Dit korte citaat
impliceert een verwijzing naar de ‘tweezijdigheid’ van het maatschappelijk leven.
De samenleving heeft zowel vorm als inhoud of, zo dit beeld weinig verhelderend
werkt en onvoldoende aansluiting vindt bij de ‘tweezijdigheid’: een objectieve en
een subjectieve kant. Daar het menselijk leven wordt geleefd binnen moreel-juridische,
transpersonale ordeningen, heeft het vorm, gestalte, dus een objectief karakter. Tussen
de individuen laten zich relatief duurzame en constante verhoudingswijzen waarnemen
van morele aard. Daar deze verhoudingswijzen echter bestaan tussen subjecten met
een eigen individuele beleving van hun mede-menselijk zijn, heeft de samenleving
evenzeer een subjectieve zijde. De subjectieve en de objectieve kant van de
maatschappij bezitten ieder een ‘eigenwettelijkheid’, waarom een duiding van het
sociale gebeuren als totaliteit nimmer verantwoord kan plaats vinden door middel
van één enkele discipline.
Volgens schrijvers oordeel heeft de sociologie tot opgaaf de wetenschap te zijn
van de sociale instituten, hun structuren, functies en onderlinge betrekkingen. De
taak van de sociale psychologie is zijns inziens de wetenschap te zijn van de
individuele mens als deelnemer aan het sociale leven. Dit betekent, dat voor hem de
sociologie het objectieve aspect van de cultuur voor niet meer dan een deel in haar
beschouwingen betrekt, terwijl de sociale psychologie het gehele subjectieve aspect
van de cultuur bestrijkt. In de aangegeven objectbeperking, die overigens door lang
niet alle beoefenaars van sociologie en sociale psychologie wordt gehandhaafd, lijkt
de enige mogelijkheid te liggen tot verantwoorde interpretatie van het sociale
gebeuren. Bij een poging om de ontwikkeling van het Nederlandse gezinsleven in
oorzaak en gevolg te begrijpen wordt dan ook het boven aangegeven onderscheid
tussen sociologie en sociale psychologie voortdurend voor ogen gehouden. Het gaat
bij zulk een poging immers om zowel de levensorde van het gezin als om de beleving
van de geldende orde door de individuele gezinsleden. De levensorde gaat het
subjectief-individuele te boven, zij draagt een ethischjuridisch karakter. De beleving
daarentegen blijft gevangen binnen het subjectief-individuele, ook al wordt een
beleving door meerdere personen
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gedeeld. Als levensorde is het gezin object van de sociologie, als groep van zichzelf
en hun wereld belevende individuen is het object van de sociale psychologie. Met
dit verschil als leidraad voor het onderhavige onderzoek in gedachten, behoeft de
studie echter weer niet uiteen te vallen in twee gescheiden delen. De beide
benaderingen van de sociale werkelijkheid kunnen beurtelings worden toegepast op
een wijze, waardoor hun respectievelijke resultaten binnen eenzelfde hoofdstuk
tezamen een plaats vinden kunnen.
Het gezin is niet uitsluitend een Westers instituut; het wordt ook in andere culturen
aangetroffen. Door deze universaliteit van het gezin wordt het mogelijk,
gezinskarakteristieken op te sporen, die zowel binnen als buiten onze cultuurkring
aanwezig zijn en waren. Zodoende verrijst het beeld van hèt gezin, van een instituut,
losgemaakt van tijd en plaats. Dit beeld, altijd aanwezig in de bijzondere
tijdelijk-plaatselijke werkelijkheid als grondpatroon dier werkelijkheid, dient
onderkend te zijn, wil een werkelijk systematische en relevante
sociaalwetenschappelijke analyse van de concrete gezinssituatie in een bepaald land
op een bepaald tijdstip mogelijk zijn. De onderzoeker van het Nederlandse gezin,
die het bijzondere van dit gezin wenst te onthullen, kan dit slechts met behulp van
voorafgaande beeldvorming van wat t.a.v. het gezin algemeen is. Zonder zulk een
beeldvorming zal zijn analyse wis en zeker voorbij gaan aan aspecten, die evenzeer
als de wel beschouwde aspecten de aandacht vereisen. Dit verklaart, waarom in de
eerste fase van een onderzoek naar een halve eeuw Nederlandse gezinsontwikkeling
de aandacht van de onderzoeker niet is gericht op het Nederlandse gezin, maar op
het gezin als universeel instituut.
Het Nederlandse gezin is een Westers gezin, wat wil zeggen, dat het deel had en
heeft aan de ontwikkeling, die het ganse Westen kenmerkt. De Nederlandse
gezinsproblematiek is naast een bijzondere, uitsluitend voor Nederland kenmerkende,
ook een voor het gehele Westen kenmerkende problematiek. Sommige verschijnselen
mogen zich uitsluitend binnen onze nationale grenzen voordoen, de meeste echter
grijpen over deze grenzen heen, al vertonen zij op ons vaderlands territoir wellicht
een eigen intensiteit en frequentie. Verschillende buitenlandse auteurs nu hebben
zich met de Westerse gezinsontwikkeling in generaliserende beschouwingen bezig
gehouden. Wie de Nederlandse ontwikkeling wil onderkennen, mag - vooral, omdat
Nederlandse studies hem beslist onvoldoende aanknopingspunten bieden - aan die
generaliserende be-
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schouwingen niet voorbij gaan. Met het beeld, dat hij zich van het gezin vormde, als
richting-bepalend voor ogen, zal hij de data en conclusies uit de gesignaleerde
buitenlandse werken critisch moeten beschouwen. Eerst na deze (tweede) fase van
het onderzoek wordt een enigermate onthullend onderzoek naar 50 jaar Nederlandse
gezinsontwikkeling reële mogelijkheid.
De noodzaak van de beide boven geschetste onderzoekfasen zou in twijfel kunnen
worden getrokken. Zo inderdaad twijfel daaraan mocht zijn gerezen, zal het volgende
voldoende zijn om deze weg te nemen. Wetenschap immers vraagt duidelijke
begripsbepaling, wetenschap ook eist de vorming van algemene theorie, waaruit de
geconstateerde bijzondere feiten kunnen worden geïnterpreteerd. Dat de theorie niet
star mag zijn, zelfs geheel onhoudbaar kan blijken in het licht van nieuwe feiten, is
duidelijk, maar het doet hier weinig ter zake. Wanneer voor de groei der
wetenschappelijke kennis duidelijke begripsbepaling en vorming van theorie vereisten
zijn, dan is de noodzaak van de eerste onderzoekfase onmiskenbaar. Want tot dusverre
werd, ondanks de bijna fabelachtige voortgang in het Amerikaanse gezinsonderzoek,
aan de begripsvorming en de theorie door gezinssocioloog en -psycholoog zeer
onvoldoende aandacht gegeven. Weliswaar werden ‘aspect-theorieën’ opgebouwd,
maar een houdbare ‘overall-theorie’ is niet aan te wijzen. Schrijver dezes pretendeert
uiteraard niet, dat zijn poging een ‘overall-theorie’ te scheppen geslaagd moet heten,
doch wel waagt hij te stellen, dat die poging - gegeven de onbevredigende
ontwikkeling der gezinssociologische theorie - noodzakelijk was.
De generaliserende studies over de Westerse gezinsontwikkeling buiten
beschouwing te laten bij het onderhavige onderzoek ware zonder meer dwaasheid.
Nergens in de weinig omvangrijke Nederlandse gezinsliteratuur wordt de evolutie
van ons gezinsleven in haar volledigheid recht gedaan. Steeds weer moet worden
geconstateerd, dat het accent valt op de gezinsfunctie, terwijl daarbij sommige andere
aspecten, zo zij niet geheel achterwege blijven, onbevredigend worden behandeld.
Bij deze stand van zaken is oriëntatie t.a.v. de Westerse gezinsontwikkeling in haar
algemeenheid - een mogelijkheid, geboden door het bestaan van een omvangrijke
buitenlandse literatuur daarover - onmisbaar. Is die ontwikkeling met behulp van de
eigen theorie in haar grote lijnen beschreven en geïnterpreteerd, dan doet zich de
vraag voor, in hoeverre de evolutie van het Nederlandse gezin een bijzonder variant
vormt op het
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algemeen-Westerse ontwikkelingspatroon. Op dit moment en niet eerder wordt de
schaarse literatuur over het Nederlandse gezin van werkelijk belang.
Is het onderzoek in zijn beide eerste fasen geheel literatuur-onderzoek, in zijn
laatste fase kan het dat niet uitsluitend, zelfs niet overwegend zijn, wil het
beantwoorden aan zijn doelstelling. De toepassing van op zijn minst nog één andere
methode dan die der literatuurstudie is vereist. Een aanvulling van het beperkte aantal
data, dat door de onderzoekers van het Nederlandse gezin tot dusverre werd
verzameld, kan o.m. verkregen worden door raadpleging van het vrij omvangrijke
statistische materiaal, dat hier te lande werd verzameld. Nederland bezit sinds meer
dan 100 jaar een goede bevolkingsstatistiek, die voortdurend meer werd
gedifferentiëerd. Het was middels die bevolkingsstatistíek, dat schrijver het voor zijn
doel bestaande tekort in de literatuur over het Nederlandse gezin trachtte te verkleinen.
Deze studie draagt dus het karakter van een ‘studeerkamer-studie’. Hopelijk wordt
zij in een afzienbare toekomst gecompleteerd door een onderzoek ‘te velde’.

Eindnoten:
1) Barentsen, Kruijt, Hofstee, Bouman, Saal, Ponsioen, Oldendorff en Groenman hebben zich,
hetzij meer descriptief, hetzij meer theoretiserend, in zeer verdienstelijke, maar betrekkelijk
weinig omvangrijke verhandelingen met het gezin bezig gehouden. (Men zie voor titelopgaven
de literatuurlijst op de bladzijden 241 t.e.m. 243). De vrij recente studies van groter omvang,
die wij op bladzijde 9 op het oog hadden, zijn die van Litjens: ‘Onmaatschappelijke gezinnen’,
die van Mevr. Frijling-Schreuder: ‘Preventie van neurotische gezinsrelaties’, en die van Mej.
Rijksen: ‘Sociale en psychologische aspecten der gezinsonvolledigheid’. Hoe belangrijk deze
3 aanwinsten ook te achten zijn, reeds uit hun titels blijkt, dat zij niet handelen over het normale
Nederlandse gezin.
2) Ray Baber: ‘Marriage and the family’ (New York, 1953), blz. 1.
3) Prof. Dr. A. Oldendorff: ‘De psychologie van het sociale leven’ (Utrecht, 1953), blz. 9.
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Hoofdstuk II
Het gezin
’It does not matter whether marital relations are permanent or temporary; whether
there is polygyny or polyandry or sexual license; whether conditions are complicated
by the addition of members not included in our family circle (het gezin, Schr.): the
one fact stands out beyond all others that everywhere the husband, wife, and immature
children constitute a unit apart from the remainder of the community’.4) Dit is de
conclusie van één van Amerika's beste ethnologen, getrokken na een diepgaande en
uitvoerige studie van de primitieve samenlevingen. Waar het huwelijk een aanvaard
instituut is, en dit ís in nagenoeg alle maatschappijen het geval, is het gezin een
duidelijk omlijnde eenheid met eigen typische structuur en functies.5) Dikwijls heeft
het een uiterst geringe speelruimte, voegt het zich naar de dwingende voorschriften
van een ‘tyranniek’ groter geheel, waarvan het deel is: de familie. Dit neemt evenwel
niet weg, dat het altijd de vrijheid wordt gelaten tot een ‘individueel’ bestaan, naast
zijn ‘collectief’ bestaan. Daarom is dan ook een beschouwing mogelijk van het van
tijd en plaats geabstraheerde gezin.
Verschillende Amerikaanse auteurs achten hun werk over het gezin kennelijk van
onwaarde, wanneer dat niet begint met een min of meer breedvoerige behandeling
van de samenlevingsvormen onder de apen en andere primaten. Queen en Adams om hen als representanten van een aantal onderzoekers in de Verenigde Staten te
nemen - achten het noodzakelijk, te vermelden: ‘Thus we see the family (described
for the moment as a group of kinsmen living intimately together, its members mating,
bearing and rearing offspring, growing up, and protecting one another) is rooted in
the past, built on our animal heritage as well as on our human experience’. En dan
laten zij onmiddellijk volgen: ‘It is a way of life shared not only by mankind, but by
many other species as
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well’.6) De Amerikaan MacIver is wat neutraler, wanneer hij zegt: ‘The family is a
group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring for the
procreation and upbringing of children’.7) Baber, die deze definitie overneemt, is van
oordeel, dat zij in haar kortheid allerlei lastige vragen vermijdt en toch tegelijkertijd
al het essentiële van een sociologische definitie in zich heeft. Onder de vragen, waarop
een antwoord in de aangehaalde definitie wordt vermeden, noemt Baber het al dan
niet legaal gehuwd zijn van de ouders. Het komt schrijver dezes voor, dat juist reeds
daardoor de definitie niet kan voldoen: In een goede definitie van het gezin, of deze
nu als sociologisch of sociaal-psychologisch wordt aangemerkt, is het huwelijk
noodzakelijk opgenomen, wat tevens inhoudt, dat daarmede scherp afstand is genomen
van uitspraken als door Queen en Adams gedaan.
Een definitie van het gezin vraagt een voorafgaande, weloverwogen bepaling van
het huwelijk. Want een gezin, hoe het in concreto ook mag zijn samengesteld, vindt
immer en uitsluitend zijn ontstaansbron in het huwelijk, dat, na te zijn gesloten,
blijvend doorwerkt in de verhoudingen, die tussen de gezinsleden groeien. Wat is
evenwel het huwelijk? Natuurlijk zal de theoloog dit instituut anders benaderen dan
de jurist, de socioloog of de econoom. Het is eigenlijk overbodig op te merken, dat
het hier alleen gaat om het huwelijk uit sociologisch en sociaal-psychologisch
gezichtspunt. Murdock, die het uit sociologisch gezichtspunt benadert, oordeelt:
‘Marriage defines the manner of establishing and terminating (the) relationship
(between a sexually associating pair of adults in the family), the normative behavior
and reciprocal obligations within it, and the locally accepted restrictions upon its
personnel’.8) Ofschoon een geheel aanvaardbare uitspraak op zichzelve, ligt in deze
uitspraak niet het antwoord besloten op de mogelijke vraag, of een algemeen-geldige
bepaling van het huwelijk kan worden gegeven. (Murdock spreekt immers van ‘locally
accepted restrictions!’) Inderdaad zijn sommigen van mening, dat zulk een bepaling
tot de onmogelijkheden behoort. Zij wijzen op het bestaan o.m. van een kerkelijk
huwelijk naast een burgerlijk, zoals dat ook bij ons te lande het geval is. Wezenlijk
zou het eerste iets geheel anders zijn dan het laatste, zou een Papoea-huwelijk
aanzienlijk verschillen van dat der Eskimo's, etc. Is men wellicht op het eerste oog
geneigd, de juistheid van deze bezwaren tegen het geven van een algemeen-geldige
definitie van het huwelijk te erkennen en dus tot de onmogelijkheid daarvan te
besluiten, nadere overweging doet daarvan
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terug komen. Wezenlijk blijkt het huwelijk, tijd en plaats mogen variëren, steeds één
en hetzelfde instituut te zijn, dat echter bestaat tegen onderling uiteenlopende
rechts-achtergronden. Neemt men de uiteenlopendheid van het in de diverse
samenlevingen geldende recht in aanmerking, dan is het huwelijk als een ‘abstract’
instituut bepaalbaar. Het is niet overbodig, alvorens een definitie te geven, nog een
enkele opmerking te maken over de in bepaalde kring bestaande geneigdheid, het
huwelijk uit te breiden tot buiten de menselijke samenleving, een geneigdheid dus,
die lijnrecht ingaat tegen die van vorengenoemde opponenten van een
algemeen-geldige definitie.
Het (menselijk) huwelijk, hoewel wortelend in de ‘natuur’, in het driftmatige, dat
algemeen menselijk is, is uit de cultuur; het is een creatie van de geest. Het is een
ethisch antwoord op bio-psychische verlangens. Geen duurzame sexuele verhouding
tussen een mannelijke en vrouwelijke mensaap kan dit doen betwijfelen. Alle dierlijke
samenlevingsvormen, die uiterlijk identiek zijn met menselijke samenlevingsvormen,
zijn en blijven per slot verschijnselen van een andere dan de menselijke wereld.
Volledig kan met Karl Jaspers worden ingestemd, wanneer deze van de mens zegt:
‘Er ist durch seine Unterlegenheit gezwungen und durch seine Ueberlegenheit
befähigt, vermöge seines Bewusztseins auf ganz anderem Wege als alle Tiere sein
Dasein zu verwirklichen’.9) Krachtens dat bewustzijn, krachtens zijn geestelijk gehalte,
realiseert de mens zijn wezen o.m. in het huwelijk.
Het is onbestrijdbaar, dat het huwelijk - een bijzondere verhouding in R.-Katholieke
kring, het St. Jozefs-huwelijk genaamd, alsmede het vrouwenhuwelijk daargelaten
- altijd een sexuele ondergrond heeft, doch dit is niet typerend. Huwelijk is niet
zonder meer een sexuele verhouding, het is - en dit is typerend - een geoorloofde
sexuele verhouding. Het is een door degenen, die de samenleving vormen, erkende
vorm van sexueel verkeer tussen man en vrouw. Niet de, doch een erkende vorm,
want ook andere vormen kunnen naast het huwelijk erkenning vinden. Zo het
concubinaat, dat in het Romeinse Rijk zeer verbreid was en ook in menige huidige
maatschappij wordt aanvaard. Van Oven merkt in zijn studie van het Romeinse
privaatrecht op: ‘Het concubinaat was een vorm van buitenechtelijke samenleving,
die naast het huwelijk een eigen juridische betekenis kreeg, het was de duurzame,
monogame samenleving van man en vrouw, die slechts daarom geen huwelijk was,
omdat standsverschil dit belette of omdat het de bedoeling
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der echtgenoten niet was om in een wettig huwelijk samen te leven’.10) Blijkens dit
citaat werd in het oude Rome dus aan het concubinaat een geheel andere morele
betekenis toegekend dan in onze moderne Westerse maatschappij het geval is. In
tegenwoordige samenlevingen, waarin het concubinaat oirbaar wordt geacht, is het
eveneens dikwijls het standsverschil, maar ook niet zelden de materiële welstand,
waardoor het buitenechtelijk duurzaam sexueel samenleven ontstaat. Als illustratie
de situatie onder de Afrikaanse Nuer. In Nuerland, deelt ons Evans-Pritchard mede,
is het concubinaat ‘a very common practice’ onder weduwen, die het slachtoffer zijn
van de huwelijksbeletselen. En hij vervolgt: ‘A poor man is only too glad to obtain
a housekeeper and mate without expense by either means of widowconcubinage or
unmarried concubinage, and if he is an unadopted Dinka he may remain with the
concubine and his children by her’.11) In Nuerland, in China en in menig ander land
wordt het concubinaat zonder protest aanvaard. Verdiept men zich echter in de sexuele
regelingen onder volken, die dit instituut accepteren, dan moet men steeds weer de
gevolgtrekking maken, dat het concubinaat een soort tweederangs-huwelijk is, zodat
men bereid is met Fischer te zeggen: ‘Concubinaat is een naast het huwelijk
voorkomende, lager gewaardeerde, vorm van door de gemeenschap erkend
samenleven tussen een al dan niet gehuwde man en een ongehuwde vrouw’.12) Die
lagere waardering wordt uitgedrukt in de rechtsbedeling, met name t.a.v. het binnen
concubinaat geboren kind. Veel minder algemeen dan het concubinaat is voorgekomen
en nog voorkomt, is een andere sexuele verhouding, van bestendig karakter en door
de samenleving erkend, voorgekomen. Het is het cicisbeïsme, door Fischer
omschreven als: ‘een naast het huwelijk voorkomende, lager gewaardeerde (vgl.: het
concubinaat, Schr.), vorm van door de gemeenschap erkend sexueel samenleven
tussen een al dan niet gehuwde man met een gehuwde vrouw’.13) Concubinaat en
cicisbeïsme blijken, wanneer men het oor goed te luisteren heeft gelegd, niet de enige
plaatselijk-tijdelijk aanvaarde sexuele verhouding te zijn, naast het huwelijk. Niet
zelden is voor-echtelijk sexueel verkeer toegestaan. Buitendien zijn nog meer
buitenechtelijke relaties te noemen, die erkend worden. Doch alle verkeer, dat niet
door de termen huwelijk, concubinaat of cicisbeïsme wordt gedekt, is incidenteel of,
wat de voor-echtelijke omgang aangaat, inleiding tot de omgang binnen de echt.
Het is daarom volkomen bevredigend, wanneer Fischer in zijn eerder
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geciteerd werk stelt: ‘Een huwelijk is een door de gemeenschap erkende vorm van
sexueel samenleven tussen man en vrouw, die ten doel heeft een langdurige sociale
en economische eenheid (het gezin) te doen ontstaan, bestaande uit de echtgenoten
en alle kinderen, die - staande deze samenleving - door de vrouw ter wereld worden
gebracht’.14) Huwelijk is in de maatschappijen, waar het instituut is aanvaard, niet
alleen de vorm van sexueel verkeer, die het hoogst wordt aangeschreven, het is tevens
een moreel-juridische relatie, die èn samenwoning èn de wens tot voortplanting
impliceert.
De definitie, door Fischer van het huwelijk gegeven, vindt het gezin in zich vervat.
Het zou niettemin te ver gaan, wanneer werd besloten, dat met deze definitie ook die
van het gezin, zij het alleen naar het objectieve aspect, volledig was gegeven.
Weliswaar is het gezin, volgens de bedoeling der huwenden, een langduriger sociale
en economische eenheid, maar uiteenlopende omstandigheden kunnen op elk moment
die eenheid te niet doen. Ondanks de in het huwelijk besloten liggende bedoeling,
‘een langdurige sociale en economische eenheid’ te vormen, kenmerkt het gezin zich
in de praktijk niet bij uitzondering door geringe duurzaamheid. Het vertoont immers,
juist doordat het zijn ontstaansgrond vindt in het huwelijk, een uiterste kwetsbaarheid,
die een op reële dan wel gefingeerde bloedverwantschap berustende eenheid niet
kent. Maar er zijn nog andere redenen aan te voeren tegen de mogelijke opinie, dat
met Fischer's definitie die van het gezin eveneens zou zijn gegeven. Doelbewust zegt
de Utrechtse ethnoloog: ‘...... bestaande uit de echtgenoten en alle kinderen, die staande deze samenleving - door de vrouw ter wereld worden gebracht’. Blijkens
zijn verdere uitlatingen denkt Fischer hier aan het universele idee, dat kinderen een
sociale vader - een pater - dienen te hebben.15) De echtgenoot behoeft, staande het
huwelijk, niet de verwekker - de genitor - te zijn om toch in dat geval de rol van de
pater op zich te nemen. (Het valt niet te loochenen, dat hij niet in iedere maatschappij
daartoe is verplicht, wanneer hij kan aantonen niet de genitor te kunnen zijn, doch
al is hij ook van het laatste overtuigd, dan maakt hij dikwijls toch geen gebruik van
zijn ontkenningsrecht.) De binnen het huwelijk geboren kinderen hebben dus niet
noodzakelijk hun beide ouders tot biologische ouders. Dit betekent reeds, dat het
gezin niet te allen tijde een biologisch fundament heeft binnen het raam van het
huwelijk tussen het ouderpaar. De bestaande mogelijkheden te adopteren, te erkennen
en te
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hertrouwen brengen daarbij, evenals de juist geopperde mogelijkheid van overspel,
met zich mee, dat de gezinsuitbreiding geen gevolg behoeft te zijn van sexuele
omgang tussen het echtpaar.
In het bewustzijn van de leden der samenleving, ongeacht of deze een samenleving
is van primitieven of zgn. beschaafden, is een gezin altijd een groep, die huwelijk
tot voorwaarde heeft. De in concubinaat levende man en vrouw met hun kinderen
zijn geen volwaardig gezin. De ongehuwd gebleven vrouw en haar niet binnen
concubinaat geboren kinderen zijn in de samenlevingen, waar het huwelijk voorkomt,
nooit volledig aanvaardbaar en soms zelfs stenen des aanstoots. Zij kunnen, sociaal
gesproken, wel zeer beslist geen gezin vormen. Adoptief ouders en adoptief kinderen
kunnen dat daarentegen wel. Adoptie betekent, of wil althans betekenen, dat het kind
in kwestie deel gaat uitmaken van het gezin van de adoptief ouders, zowel naar
‘vorm’ als naar ‘inhoud’. De bedoeling van dit gebaar is immers, dat het geadopteerde
kind dezelfde positie krijgt als de kinderen van de adopterende ouders genieten of
zouden genieten. De Nederlandse wet kende weliswaar tot voor kort, evenals trouwens
die van enige andere landen, de adoptie als rechtshandeling niet.16) De jurist zou dus
de stelling kunnen betwisten, dat adoptie, tenminste in de landen, waar zij niet rechtens
bestaat, oorzaak van gezinsuitbreiding zou kunnen zijn. De socioloog oordeelt echter
anders. Waar adoptie, al of niet wettelijk erkend, een moreel aanvaarde praktijk is,
ziet hij deze handeling als een handeling, die gezinsuitbreiding impliceert.
Bij erkenning, d.i. het aanvaarden van het juridisch en sociaal vaderschap over
een buitenechtelijk geboren kind van de vrouw, waarmee de erkennende persoon
huwt, zit dezelfde bedoeling voor als bij adoptie. Overigens is het wel hoogst
merkwaardig, dat de erkenning, volgens Nederlands recht, wel mogelijk was, doch
de adoptie niet. Terwijl volgens onze wetgever het kind een sociale vader kon
verwerven, die niet zijn verwekker behoefde te zijn, was het volgens deze wetgever
uitgesloten, dat een kind zowel een sociale vader als een sociale moeder verkreeg,
zelfs, indien de biologische moeder onbekend was gebleven.
Waar een tweede huwelijk plaats vindt bij een monogaam stelsel en de
hertrouwende partner kinderen heeft, geboren tijdens het eerste huwelijk, is het niet
immer noodzakelijk, dat de andere partner de kinderen als de zijne of hare aanvaardt
en door hen als ouder wordt geaccepteerd. Tweede huwelijk houdt, zo de
hertrouwende kinderen in-
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brengt, evenwel steeds in beginsel in, dat de wederpartij de ouderrol op zich zal
nemen. De gedachte bij de hertrouwende weduwe of weduwnaar, de kinderen een
moeder of vader te hergeven, illustreert dit.
Uit het vorenstaande is hopelijk voldoende duidelijk gebleken, dat de
huwelijkssluiting steeds voorwaarde is tot gezinsvorming en -uitbreiding, maar in
verband met het laatste niet alleen als een toestemming tot een bepaalde sexuele
vrijheid van de echtgenoten t.o.v. elkander kan worden opgevat. Wanneer de bedoeling
van de huwelijkspartners, tezamen kinderen voort te brengen, niet tot geboorte leidt,
rechtigt de huwelijkssluiting hen niettemin tot ouderschap, dat door adoptie kan
worden verworven. Daarbij aanvaardt hij, wiens vrouw een buiten-echtelijk kind ter
wereld brengt of hij, die een ongehuwde moeder trouwt, in principe het vaderschap
over het kind van zijn vrouw. In principe ook nemen hertrouwenden elkanders
kinderen als beider kinderen aan. De echtverbintenis is een morele verbintenis, die
zich in werking niet tot de echtgenoten en hun beider biologische kinderen beperkt,
maar verder gaat. Zij kan zich ook uitstrekken over de biologische kinderen van één
van beide echtgenoten en bij anderer goedvinden tevens over kinderen van derden.
In het licht van de tot dusverre gemaakte opmerkingen over het huwelijk is een
werkdefinitie van het gezin te geven, die - anders dan de definitie van MacIver werkelijk al het sociologische in zich heeft en daarbij niet van psychologische inhoud
is gespeend. Deze zou, volgens de schrijver, kunnen luiden:
Het gezin is een, door huwelijk tot stand gekomen, aan een bepaalde
huishouding gebonden, morele, emotionele en coöperatieve eenheid,
gevormd door ten hoogste de huwelijkspartners en een aantal ongehuwde
kinderen, die hen als ‘vader’ en ‘moeder’ beschouwen en die op hun beurt
door hen als ‘hun’ kinderen worden beschouwd, en door tenminste, ofwel
beide echtgenoten, ofwel een echtgenoot plus een kind, dan wel twee
kinderen.
In de tijd wordt de samenstelling van het concrete gezin gewijzigd. Het huwelijk
doet de groep ontstaan; echtscheiding, geboorte, overlijden, alsmede het wegtrekken
der kinderen uit het ouderlijk huis brengen wijzigingen in de groepssamenstelling
en tenslotte wordt het verband opgelost.
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Het gezin als groep is een groep, die hoogstens twee generaties omvat. Het incesttaboe
verbiedt sexuele gemeenschap en huwelijk tussen de kinderen, wat er toe leidt, dat
de door huwelijk ontstane groep een relatief geringe levensduur heeft. De familie,
op welk selectief beginsel dan ook gebaseerd, kan zich vele eeuwen handhaven, het
gezin wordt slechts bij zeer hoge uitzondering een eeuw oud. Niettemin kan het t.a.v.
individu en samenleving een gewichtiger rol vervullen dan dat grotere, duurzamer
verband, waarvan het deel is.
Het gezin heeft de volgende drie onderscheidbare, doch niet te scheiden aspecten:
structuur, functie en psychologisch klimaat. Met een korte aanduiding van wat hier
onder deze drie aspecten zal worden begrepen, moge worden volstaan. Als de structuur
van het gezin wordt dan opgevat het geheel van door de cultuur genormeerde
betrekkingen tussen de leden van het gezin.17) De gezinsfunctie wordt geacht te zijn
het aandeel, dat het gezin heeft in de vervulling van de eisen tot handelen, door de
cultuur aan de samenlevingsleden gesteld.18) Onder het psychologisch klimaat wordt
verstaan de wijze, waarop de gezinsgenoten de door de cultuur genormeerde
gezinsbetrekkingen en -activiteiten individueel beleven. Deze drie begrippen vormen
mede de basis van iedere werkelijk relevante sociaal-wetenschappelijke verhandeling
over het gezin.
In ieder gezin, dat wordt gevormd door een ouderpaar, alsmede twee zoons en twee
dochters van uiteenlopende leeftijd, laat zich een achttal karakteristieke betrekkingen
waarnemen, n.l. die tussen man en vrouw, vader en zoon, vader en dochter, moeder
en zoon, moeder en dochter, broer en zuster, oudere broer en jongere broer en tenslotte
tussen oudere en jongere zuster. Murdock, die deze relaties summier, maar
buitengewoon helder behandelt, brengt naar voren: ‘These relationships, with their
most typical features, are as follows:
Husband and wife: economic specialization and cooperation; sexual cohabitation;
joint responsibility for support, care, and upbringing of children; well defined
reciprocal rights with respect to property, divorce, spheres of authority, etc..
Father and son: economic cooperation in masculine activities under leadership of
the father; obligation of material support, vested in father during childhood of son,
in son during old age of father; responsibility of father for instruction and discipline
of son; duty of obedience and
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respect on part of son, tempered by some measure of comradeship.
Mother and daughter: relationship parallel to that between father and son, but with
more emphasis on child care and economic cooperation and less on authority and
material support.
Mother and son: dependence of son during infancy; imposition of early disciplines
by the mother; moderate economic cooperation during childhood of son, early
development of a lifelong incest taboo; material support by son during old age of
mother.
Father and daughter: responsibility of father for protection and material support
prior to marriage of daughter; economic cooperation, instruction, and discipline
appreciably less prominent than in father-son relationship; play-fulness common in
infancy of daughter, but normally yields to a measure of reserve with the development
of a strong incest taboo.
Elder and younger brother: relationship of playmates, developing into that of
comrades; economic cooperation under leadership of elder; moderate responsibility
of elder for instruction and discipline of the younger.
Elder and younger sister: relationship parallel to that between elder and younger
brother but with more emphasis upon physical care of the younger sister.
Brother and sister: early relationship of playmates, varying with relative age;
gradual development of an incest taboo, commonly coupled with some measure of
reserve: moderate economic cooperation; partial assumption of parental role,
especially by the elder.’19)
In alle culturen worden in het ‘normale’ gezin, dat naast de ouders minstens twee
meisjes en twee jongens omvat, deze acht betrekkingen gevonden. Wat Murdock
‘the typical traits’ van die betrekkingen noemt, vertegenwoordigt voor de schrijver
de structuur van het ‘volledige’, van tijd en plaats losgemaakte gezin. Gezags- en
kameraad-schapsverhoudingen van een geheel eigen kleur, een bijzondere verdeling
van rechten en plichten, specifieke verantwoordelijkheden en een incesttaboe, dat
geldt t.a.v. bepaalde leden van de groep onderling, zijn de universele grondbeginselen
van het instituut ‘het gezin’. Zij hangen ten nauwste samen met de functie - overigens
een veelzijdige functie -, die het gezin, ongeacht de samenleving waar het deel van
is, vervult.
De structuur van het gezin laat zich voor een belangrijk deel herleiden
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tot het huwelijk, dat als éénmaal gesloten ‘contractuele’ overeenkomst niet alleen
bepaalde rechten en plichten van de echtgenoten jegens elkander vastlegt, maar tevens
in zekere mate richtinggevend is inzake de betrekking ouder-kind. Los van het
huwelijk als zodanig werken echter in de gezinsbetrekkingen door zekere beginselen,
die liggen besloten in de samenleving in het algemeen. Daaronder is de verschillende
waardering van de beide sexen te noemen, de verschillende waardering, die aan de
levensstadia wordt toegekend, alsmede het enkele malen eerder genoemde incesttaboe.
(Wat het laatste aangaat, verdient het, om misverstand te voorkomen, misschien
aanbeveling, op te merken, dat het incesttaboe zich zeker niet altijd beperkt tot de
kring van broers en zusters, maar dat het zich soms zelfs uitstrekt tot niet-verwanten.)
Door het huwelijk als morele verbintenis tussen man en vrouw worden de
verhoudingen tussen de gezinsleden voor een aanzienlijk deel geconstitueerd. Maar
het behoeft geen betoog, dat deze ‘factor’ en de zojuist genoemde beginselen,
ofschoon zij bijeen de afzonderlijke universeel gegeven betrekkingen in hun
eigenaardigheid begrijpelijker maken, de sfeer van het gezin niet uitsluitend kunnen
bepalen. Het gezin is immers zowel instituut als groep van elkander psychisch
beïnvloedende individuen. De groepsleden zijn in voortdurende psychische
wisselwerking. De gemaakte acht-deling is geenszins in strijd met de werkelijkheid,
doch de werkelijkheid is meer dan acht afzonderlijke betrekkingen. Het is een patroon
van geestelijke en psychische interactie, waarin zich de afzonderlijke betrekkingen
weliswaar laten onderscheiden, maar waarin zij zijn geïntegreerd. Als groep gezien
is het gezin een Gemeinschaft, d.w.z. een eenheid, door de gevoelsmatige
gebondenheid van de leden aan elkander en aan de ‘Neubildung’, die het resultaat
is van hun gemeenschappelijke contactname. Dat dit het geval is, is van de
allergrootste betekenis voor degeen, die een dieper inzicht verlangt in de positie, die
het gezin in de samenleving inneemt en kan gaan innemen.
Zoals men weet, was het de Duitse socioloog Ferdinand Tönnies, die in de vorige
eeuw een boek het licht deed zien, dat later tot het uitgangspunt is geworden van
veler visie op de maatschappelijke werkelijkheid. De gedachten, die Tönnies in zijn
‘Gemeinschaft und Gesellschaft’ over de sociale werkelijkheid heeft ontwikkeld,
worden in hun geheel door niemand aanvaard, doch het in 1887 verschenen boek
heeft

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

27
voor de socioloog en niet minder voor de sociaal psycholoog grote waarde behouden.
Tezamen met de op het boek uitgebrachte critiek biedt dit werk aan de beoefenaar
van de sociale wetenschappen een perspectief, dat door deze slechts in dankbaarheid
kan worden aanvaard. Onder de critiek is van uitzonderlijke betekenis Alfred
Vierkandt's ‘Gesellschaftslehre’. Vierkandt heeft Tönnies' begrippen ‘Gemeinschaft’
(gemeenschap) en ‘Gesellschaft’ (maatschappij) aanzienlijke verdieping gegeven.
Ofschoon het een open vraag blijft, of de door deze auteur gevolgde methode de
toets der rationele critiek kan doorstaan, lijkt Vierkandt toch kans gezien te hebben,
door te stoten tot de psychologische grondslagen van de verschillende historische
vormen van samenleving. Vierkandt leidt het sociale leven af uit de aan ieder individu
eigen sociale aanleg. De individuen zijn niet alleen uiterlijk, maar evenzeer - zo niet
meer - innerlijk met elkander verbonden. Het zijn de sociale instincten (Instinkte) of
drijfveren (Triebe), die dit laatste veroorzaken. Niet iedere lezer van
‘Gesellschaftslehre’ zal Vierkandt's instincten-conceptie even fraai toeschijnen, maar
dit neemt niet weg, dat deze socioloog, of zo men liever wil: sociaal-psycholoog, uit
die conceptie tot de ware aard van de verschillende soorten van menselijke
verbondenheid weet door te dringen. De mens, aldus Vierkandt, is nimmer volstrekt
geïsoleerd; hij is in de ander en de ander is in hem. Dit wordt bijv. geïllustreerd door
het zelfgevoel, dat de enkeling innerlijk van een bepaalde andere of bepaalde anderen
afhankelijk maakt, doordat hij het slechts kan ontlenen aan het al of niet vermeende
beeld, dat dezen zich van hem zouden hebben gevormd. De innerlijke verbondenheid,
gaat Vierkandt verder, is sterker, naarmate de verhouding tussen de mensen meer
‘gemeinschaftsnah’ is en zwakker, naarmate deze meer ‘gemeinschaftsfern’ is. Doch
hoe gering de innerlijke verbondenheid daar ook mag zijn, zelfs in de maatschappij
blijft zij bestaan. Daar, waar dus de verhoudingen het meest ‘gemeinschaftsfern’
zijn, is nog altijd een ‘Sinnverbundenheit’ aanwezig, d.w.z., dat zij, die de
maatschappij vormen, de ordenende waarde erkennen van het rechtsstelsel, waaronder
wordt geleefd. Zo dient een contract te worden nagekomen, enz. De zinverbondenheid
is van louter geestelijke aard, in tegenstelling tot de verbondenheid in de gemeenschap.
De gemeenschapsverhouding wortelt in de psyche en wel in het gevoel. Tot zover
enkele grote lijnen uit Vierkandt's ‘Gesellschaftslehre’. Deze ter inleiding tot hetgeen
door deze socioloog is opgemerkt over het gezin.
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Vierkandt ziet het gezin als, wat hij noemt, een ‘volle Gruppengemeinschaft’, als
een groep, die belichaamd lijkt te zijn in haar leden. Hij merkt daar o.m. over op:
‘Wenn das Kind zum Bewusztsein erwacht, so sieht es sich in einen Kreis von
Menschen eingeschlossen, der sich gegen alle fremden Menschen in einer gewissen
Weise abhebt und ihnen gegenüber zu einer gewissen (gegliederten) Einheit
zusammen-schlieszt. Die Familie erscheint vielmehr als der Inbegriff aller ihrer
Mitglieder und umgekehrt erscheinen alle dazugehörigen Personen als behaftet mit
der Eigenschaft, zu der Familie zu gehören, oder genauer gesagt Glieder der Familie
zu sein oder diese in sich zu verkörpern.’20)
En na enkele regels volgt dan: ‘Die Gruppe erscheint als verkörpert in den
Individuen, und die Individuen erscheinen als Gruppenträger, gleichsam als
durchtränkt mit dem Gruppencharakter. Es handelt sich dabei um ein einziges
Verhältnis des Menschen zu seiner Umgebung, an dem nur zwei verschiedene Seiten
zu unterscheiden sind. Die Gemeinschaftshaltung ist auf einen einheitlichen
Gegenstand gerichtet, der jedoch in zwei verschiedenen Formen erfaszt wird: der
Einzelne fühlt sich einerseits mit dem Ganzen verbunden, anderseits mit den einzelnen
Menschen, die ihm dieses Ganzes repräsentieren’. Een derde citaat uit dit boek is
verantwoord, omdat Vierkandt ons nog meer het bijzondere psychologische klimaat
van het gezin weet te schetsen: ‘Obwohl sich das Gemeinschaftsverhältnis bei diesem
Typus (de “volle Gruppengemeinschaft”, Schr.) eigentlich nur auf die Gruppe richtet,
wird es doch erlebt als enge Verbundenheit von Person zu Person. Die
Gruppenangelegenheiten durchdringen bei diesem Typus noch das Leben aller
Individuen nach allen Richtungen hin. Die Einzelnen leben zwar durchaus nicht
uneingeschränkt, aber doch in weiter Ausdehnung in den Interessen und
Angelegenheiten der Gruppe. Und überall, wo sie sich in dieser Weise verhälten,
also bei allem gemeinschaftlichen Tun und Verhalten, da entfaltet sich das
“Wirbewusztsein”. In ähnlicher Weise vollzieht sich die Ausweitung des Ich da, wo
ein einzelner in einer Gruppenangelegenheit etwas erlebt oder erleidet (z.B. ein
Unrecht von einer anderen Gruppe erfährt) und andere Angehörigen seiner Gruppe
Zuschauer dieser Erlebnisse werden: die Zuschauer erleben dann “seine”
Angelegenheit als “ihre” Angelegenheit, weil das Erlebnis des Genossen ein Erlebnis
der Gruppe ist. Die spezifische Färbung des Bewusztseins ferner, die dem
Gemeinschaftszustand entspricht; sowie überhaupt die mit ihm verbundene meist
unbewust bleibende psychophysische Haltung (in
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der Richtung der Vertrautheit, Sicherheit, Entspannung usw.) kommt dabei in diesem
Typus in starkem Masze zur Geltung, weil der Einzelne sich fortwährend von der
Gruppe umgeben fühlt, da seine sämtlichen Genossen ihm diese fortgesetzt
verkörpern. Sie beeinfluszt alle interindividuellen Beziehungen und gibt ihnen einen
eigenen Reiz, auch wenn sie nur einen kleinen Kreis innerhalb der Gruppe umfassen
und es sich dabei um keine Gemeinschaftsangelegenheiten handelt’.21)
Het is hoogst onwaarschijnlijk, dat het psychologische klimaat van het gezin ooit
in zo weinig woorden zo treffend werd geschetst als door Alfred Vierkandt. Het
gezin is een deel van de ‘wij’-wereld. Hier geldt niet de anonimiteit, maar is de gehele
persoon in de tussen-menselijke verhoudingen betrokken; hier kan het individu
volledig zich-zelf zijn en het geeft zich zonder reserve zoals het is. Hier is de enkeling
niet enkel, niet alleen, doch in wezenlijk samen-zijn. Hier zijn de omringende dingen
vertrouwde dingen. Hier gaat de gevoelsdaad vóór de verstandsdaad. In het gezin is
de mens geborgen, juist, omdat hij zich bloot geeft. Het geeft te denken, dat in de
Duitse taal het woord ‘unheimlich’ voorkomt, een afleiding van ‘Heim’ en dat dit
woord de betekenissen heeft: akelig, naar, angstig, angstwekkend, griezelig.22) Het
thuis is dus waarschijnlijk voor de gemiddelde mens het prettige, het rust-gevende,
het geruststellende.
Heeft het gezin immer dit ‘Gemeinschafts’-karakter? Wie de werkelijkheid heeft
aanschouwd, weet, dat er gezinnen zijn, die tal van kenmerken van de ‘volle
Gruppengemeinschaft’ missen. Dit zijn evenwel de gezinnen in manifeste of latente
ontbinding. Het zijn de door uiteenlopende oorzaken gedesorganiseerde gezinnen.
Soms is de huwelijks-norm uitgehold, dan weer is het ouderpaar onvoldoende in
staat de conflicten van zijn kinderen te begrijpen, enz. De oorzaken van het
‘Gemeinschafts’-verlies binnen het gezin mogen wortelen in de karakterstructuur
van de meest direct betrokkenen of in de maatschappij, waaraan zij deel hebben, de
hunkering naar de gezinsgemeenschap blijft zich doen gevoelen. Waar men kennis
draagt van de gezinsgemeenschap als menselijke ontplooiingsmogelijkheid, wordt
die gemeenschap steeds verlangd. Ondanks incidenteel optredende verzakelijking
tussen de gezinsleden, is de ‘Gemeinschafts’-verhouding typisch voor het gezin.
In algemeenheid ontwaren wij dus een samengaan van de beschreven (objectieve)
structuur en het juist behandelde (subjectieve) psychologi-
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sche klimaat in het gezin. Dat een innerlijk verband bestaat tussen deze grootheden
is wel zeker. Krachtens de eenheid van de menselijke persoon moet er een ergens
absoluut begrensde, - zij het wellicht uiterst dynamische - verhouding bestaan tussen
de norm, die de mens kan aanvaarden en de gevoelens, die in hem leven. Van welke
aard die verhouding echter is, kan door de empirische sociale wetenschap in haar
huidig ontwikkelingsstadium niet worden bepaald. (Vast kan worden gesteld, dat de
relatie tussen structuur en psychologisch klimaat in geen geval causaal is, doch dit
is een betrekkelijk negatieve conclusie, i.v.m. de vraagstelling).
Vierkandt spreekt herhaaldelijk over de aangelegenheden van het gezin in het
raam van zijn beschouwing van het psychologisch klimaat binnen dit instituut. Uit
het geciteerde wordt evenwel niet duidelijk, welke die aangelegenheden zijn. Wat
daaruit wel duidelijk wordt is, dat de Duitse socioloog de door hem gesignaleerde
psychische kenmerken onverbrekelijk verbonden acht met de aard en de intensiteit
der activiteiten, door gezinsleden als gezinsleden ontplooid. Kwam bij de behandeling
van de gezinsstructuur het begrip functie reeds aan de orde, hier doemt het opnieuw
op. Op één der vorige bladzijden sprak de schrijver van drie onderscheidbare, doch
niet te scheiden aspecten van het gezin: structuur, functie en psychologisch klimaat.
Bij het verband tussen het eerste en laatste begrip werd zo juist nader stil gestaan.
De vraag rijst nu, van welke aard de samenhang is tussen functie enerzijds en structuur
en klimaat anderzijds. Alvorens hierop een antwoord te kunnen geven, dient het
functionele aspect in historisch perspectief te worden bezien.
Wordt de blik gericht op de functie van het gezin, dan blijkt, dat deze altijd
meervoudig is. In deze meervoudigheid tekent zich een grote verscheidenheid af
naar gelang tijd en plaats, doch daardoor blijft het steeds geldende niet verborgen.
Critische analyse brengt aan het licht, dat het gezin, ongeacht het bijzondere, culturele
milieu, altijd volgende functies vervult: een sexuele, een reproductieve, een
koesterende, een opvoedkundige (‘socialisering’ der jeugdigen) en een economische
(productie en consumptie). Maar soms is de sexuele functie uitsluitend een functie
van het gezin, zoals met name onder bijv. de katholieken, voor wie buitenechtelijk
verkeer immers een morele onmogelijkheid is, een ander maal wordt deze functie
door het gezin gedeeld met een ander instituut. De opvoedkundige functie kan vandaag
nog geheel aan het
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gezin toevallen, terwijl zij morgen door verschillende instituten wordt vervuld. Het
zijn slechts twee illustraties van de functionele variabiliteit, die door historisch
onderzoek wordt onthuld. Het gezin heeft zelden een langdurig ‘octrooi’ t.a.v. de
vijf genoemde functies. Het heeft daarom goede zin, zich steeds af te vragen, in
hoeverre het in een gegeven situatie het ‘alleenrecht’ op deze functies uitoefent. Het
is van het grootste belang, te weten, of het een functie, die het uitoefent, al dan niet
met een instituut of meerdere andere instituten deelt. Dit geldt natuurlijk niet alleen
met betrekking tot de boven genoemde functies (de kernfuncties), maar ook met
betrekking tot andere, die zouden kunnen worden aangeduid als variabele
randfuncties.
De cultuur, d.i. het geheel van psychisch-geestelijke inhouden, dat de
samenlevingsleden gemeen hebben, is een verandering weerstrevend geheel in haar
normatief aspect. Zij constitueert de als permanent bedoelde tussenmenselijke
ordeningen, die worden aangeduid als instituten. Zij plaatst mensen in typische
onderlinge morele relatie en zet hen aan tot bepaalde activiteiten in die relatie. Maar
als direct gevolg van het creatieve denken en/of onder invloed van gewijzigde
omstandigheden van uiteenlopende aard ondergaat het normenstelsel verandering.
Hoe precies het verband ligt tussen norm en niet-norm laat zich door empirisch
onderzoek niet verklaren: dit is en blijft een probleem van wijsgerig karakter. Wel
valt door empirisch onderzoek vast te stellen, dat mettertijd de normen veranderen,
onder invloed van andere sociale factoren. Nieuwe opgaven worden gesteld, oude
vragen om efficienter vervulling. Bestaande instituten krijgen deel aan de vervulling
van de bijgekomen taken, terwijl nieuwe instituten ontstaan. De efficientere vervulling
van sommige taken kan slechts dan worden gerealiseerd, wanneer er
functie-overdracht plaats vindt tussen de oude instituten. Overigens spreekt het
vanzelf, dat naarmate de cultuur dynamischer is, de mogelijkheid potentieel groter
wordt, dat een discrepantie ontstaat tussen de (altijd normatieve) functies, die geacht
worden een zeker instituut toe te vallen, en de reële activiteiten, die in dit institutionele
verband worden ontplooid.
Het is duidelijk, dat langduriger gezamenlijk arbeiden - wat immers betekent
tezamen duurzaam in eenzelfde situatie zijn - het tussenmenselijk contact bevordert.
Zich gemeenschappelijk gesteld weten tegenover de volbrenging van een blijvende
taak brengt bijeen in psychologische zin, schept, resp. versterkt de emotionele
verbondenheid.
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Wanneer man, vrouw en kinderen allen betrokken zijn in één en hetzelfde bedrijf,
dan is - alle overige omstandigheden gelijk - een hechter emotionele binding tussen
hen te verwachten dan in het geval, dat zij niet tezamen in één bedrijf zijn betrokken.
Het is een willekeurig voorbeeld van het verband tussen functie en klimaat.
Functieverlies vergemakkelijkt de verzwakking der emotionele verbondenheid tussen
de personen, die in institutionele verhouding staan t.o.v. elkander. Dit betekent echter
niet, dat functieverlies ook noodzakelijk samengaat met een zodanige verzwakking.
De feiten wijzen uit, dat een zeer aanzienlijk functieverlies kan samengaan met zelfs
een versterking van de onderlinge banden. De geschiedenis van het modern-Westers
gezin levert daarvan een sprekend voorbeeld.
Tussen structuur, psychologisch klimaat en functie van het gezin bestaat
onmiskenbaar een innerlijk verband, doch bij de huidige stand van de sociale
wetenschap - en hier is vooralsnog een belangrijke lacune - is het onmogelijk om de
samenhang tussen deze drie grootheden in een op alle concrete situaties toepasbare
formule te vatten. Wij ontwaren in de geschiedenis een parallellisme van sociale
verschijnselen, dat generaliserende beschouwingen mogelijk maakt. Het sociale
gebeuren is menselijk gebeuren en daar de wetenschappelijke onderzoeker, die de
maatschappelijke evolutie tot zijn ‘object’ van studie maakt, zelf mens is, is hij tot
op zekere hoogte in staat tot adequate interpretatie van de samenhang tussen de
verschijnselen, die van de evolutie deel zijn. Cultuur en maatschappij blijken zich
evenwel allerminst harmonisch en gelijkmatig te ontwikkelen en dit maakt volstrekte
generalisatie onmogelijk. De uitzonderingen op de regel zijn bijna frequenter dan
het aantal gevallen, dat zich naar de regel ‘voegt’ ... Slechts in de concrete,
plaatselijk-tijdelijk gebonden situatie is misschien de innerlijke samenhang tussen
gezins-structuur, -klimaat en -functie verantwoord te duiden, vooropgesteld dan, dat
de aan die duiding ten grondslag liggende mensbeschouwing als juist mag worden
aanvaard. Oldendorff vindt - en schrijver sluit zich daar volledig bij aan -: ‘Sociale
betrekkingen, sociale processen, sociale verschijnselen, enz. spelen zich af in en
tussen mensen. Onze beoordeling en onze verklaring van het sociale gebeuren is in
hoge mate afhankelijk van onze opvatting omtrent de aard van de menselijke persoon.
Ook in de z.g. positieve sociale wetenschappen speelt deze opvatting een
onvermijdelijke rol. Het sociale leven verschijnt immers in een geheel ander
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licht naar gelang de onderzoeker de mens opvat als een gedetermineerd product van
een collectiviteit of als een fundamenteel vrij en zelfstandig wezen.’23) Oldendorff
komt dan tot de conclusie, dat de mens tegelijkertijd vrij en gebonden is. Het is
misschien niet overbodig op te merken, dat dit eveneens schrijvers overtuiging is,
omdat vanuit die overtuiging de vijftig jaren van Nederlandse gezinsontwikkeling
zullen worden geinterpreteerd.
Het gezin wordt geconstitueerd door het huwelijk, dat in zijn tijdelijk-plaatselijke
bijzonderheid èn blijvend van invloed is op de gezinsverhoudingen, èn een aanwijzing
geeft van de morele relatie, die tussen gezin en andere instituten bestaat. Eenmaal
geconstitueerd heeft deze kleinste verwanteneenheid, als ieder ander sociaal instituut,
een structuur, een functie en een psychologisch klimaat. Huwelijk, structuur, functie
en psychologisch klimaat vormen de vier ‘vertrekpunten’ bij iedere in
sociaal-wetenschappelijk opzicht adequate analyse van de veranderingen, die zich
in karakter en positie van het gezin, in welke samenleving dan ook, voltrokken. De
richting, waarin het verdere onderzoek gaat, wordt in eerste instantie bepaald door
deze these.
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Hoofdstuk III
Het Westerse gezin
In positie en karakter van het Westerse gezin hebben zich door de eeuwen heen
aanmerkelijke wijzigingen voltrokken. Dit ligt voor de hand, daar bij een dynamiek,
zoals deze kenmerkend is voor onze Westerse maatschappij, het gezin - immers deel
van die maatschappij - onmogelijk in belangrijke mate kon blijven wat het eens was.
Reeds eerder werd tot uitdrukking gebracht, dat in het raam van deze studie een
onderzoek naar de veranderingen, die zich in het gezinsleven in de Westerse wereld
als geheel voordeden, zeer wenselijk diende te worden geacht. Wordt hier zulk een
onderzoek ingesteld, dan is de opzet echter geenszins, alle sociologisch onthullende
veranderingen, die zich sedert ver verleden tijd in het gezinsleven der Westerse
wereld voordeden, recht te doen. Dat heeft twee oorzaken. In de eerste plaats is over
het gezin uit verder verleden, ondanks grootscheeps opgezet en omvangrijk onderzoek,
bijzonder weinig bekend, eenvoudigweg, omdat de bronnen nog te weinig zijn
aangeboord. Een werk als dat van Zimmerman over de ontwikkeling der familiale
verhoudingen sedert de klassieke tijd, hoe schijnbaar rijk ook gedocumenteerd, draagt
dan ook onmiskenbaar het stempel van aprioristische gedachten-constructie, van een
dwingen der feiten in het keurslijf van een tevoren aanvaard denkschema, Gebruik
makend van een ruimer aantal studies, door gezaghebbende onderzoekers geschreven,
zou men er niettemin op den duur in moeten slagen, de geschiedenis van het Westerse
gezin sedert zijn aanvangstijd in grote lijnen verantwoord te reconstrueren. Een
belangrijker oorzaak, van diepgaand onderzoek van ons gezinsleven uit vroege tijd
af te zien, is daarom gelegen in zijn irrelevantie in het kader van een studie over de
recente historie van het gezin in Nederland. De behoefte bestaat hier slechts, vast te
stellen, welke voor socioloog en sociaal-psycholoog belangrijke veranderingen plaats
vonden in het Westerse gezinsleven
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sedert ruwweg een tweehonderd jaar geleden en in welke algemeen-maatschappelijke
samenhang deze veranderingen optraden. Wanneer gesteld wordt: ‘sedert ruwweg
een tweehonderd jaar geleden’, dan is dat weloverwogen. Rond het midden van de
18de eeuw maken zich n.l. in het Westen op zijn minst twee krachten duidelijk
voelbaar, die in de navolgende tijd hogelijk bepalend zijn en blijven voor de
maatschappelijke verandering. Het zijn het industrialisme en de democratie. ‘De
contrasten tussen traditie en vernieuwing, voorts nationale, regionale en lokale
tegenstellingen, maken de eeuwen tussen omstreeks 1450 en 1750 bijzonder
onoverzichtelijk. Er was tegen het midden van de 18de eeuw, vergeleken met de
jaren der renaissance, reeds veel veranderd en toch waren de voorafgaande drie
eeuwen minder dynamisch dan de anderhalve eeuw na 1770. We kunnen een grens
trekken tussen het tijdperk van overgang, waarin de revolutionnaire krachten
ontstonden, maar nog latent bleven, en het tijdperk der voltooiing, waarin de reeds
aanwezige krachten de gehele culturele en sociale structuur snel en voor ieder
zichtbaar wijzigden.’ Aldus Bouman, die dan vervolgt met: ‘Vóór 1750 was het,
zelfs in West-Europa, nog mogelijk de fictie te verkondigen, dat de legitieme machten:
het vorstelijk gezag, de privileges van de adel en het prestige van de kerk nog op
hechte grondslagen stonden. Een halve eeuw was voldoende om overtuigend te
bewijzen in welke mate de traditionele politieke en religieuze legitimiteit waren
ondermijnd. Twee revoluties maakten dit, op de grens der getijden, duidelijk: de
plotselinge opbloei van het moderne industrialisme in Engeland, waarmee het
kapitalisme een nieuwe phase intrad, en de politieke omwenteling in Frankrijk sedert
1789.’24)
Wanneer een onderzoek naar de ontwikkeling van het Westers gezinsleven sedert
rond het midden der 18de eeuw het doel is van dit hoofdstuk, dan rijst uiteraard als
eerste vraag, welk beeld dat gezinsleven op genoemd tijdstip vertoonde. Het antwoord,
dat mag worden gegeven op de vraag, hangt af van het gezichtspunt, waaruit deze
wordt gesteld. De individualiserende historiograaf zal tot andere conclusies komen
dan de (generaliserende) socioloog. Dit vloeit uit de aard van ieders wetenschappelijk
doel voort. De individualiserende historiograaf zal, evenals trouwens de historiserende
sociograaf, er naar streven, verschillen van land tot land, van gewest tot gewest en
van plaats tot plaats in het licht te stellen. De socioloog zal daarentegen tot oogmerk
hebben het zijns inziens typische generale beeld van het gezinsleven in
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het Westen rond 1750 op te sporen. Hij kan - en moet, naar schrijvers mening, ook
- vragen, welke algemene karakteristieken het gezinsleven van 1750 in structuur,
functie en psychologisch klimaat bezit. Daar het op deze bladzijden een
generaliserende vraagstelling betreft, waardoor bovendien niet meer beoogd wordt
dan het verkrijgen van een ‘achtergrond’ voor ongeveer twee eeuwen Westerse
gezins-ontwikkeling, zal de schets zeer summier zijn en geen gegevens omvatten
over plaatselijke of regionale toestanden, die niet onmiddellijk functionneren in het
als typisch beoordeelde totaal-beeld.
De Westerse cultuur heeft haar aanzijn gekregen door de versmelting van drie
onderscheiden geesteswerelden: de Klassieke, de Joods-Christelijke en de Germaanse.
Dat betekent, dat zij hier eerder, daar later ontstond, terwijl in de aanvang op deze
plaats het Klassieke, op gene het Joods-Christelijke of Heidens-Germaanse
domineerde. Eerst zeer geleidelijk groeide een patroon, dat voor het grootste deel
van Europa en de later van daaruit gekoloniseerde werelddelen Amerika en Australië
vandaag nog algemeen-geldigheid heeft. De wederzijdse doordringing van drie
onderling sterk contrasterende culturen, waaruit een nieuwe cultuur geboren werd,
had tot consequentie voor de laatste, dat in haar familie- en gezinsleven min of meer
zichtbare, voor de betrokkenen min of meer voelbare, specifieke spanningen
ontstonden en zelfs tot op de huidige dag aanwezig bleven. Met name kan worden
gedacht aan Christelijke huwelijks-solidariteit versus Heidens-Germaanse loyaliteit
jegens de groep der bloedverwanten. Is het overbodig hier verder op in te gaan, wel
is het gewenst een aantal punten aan te stippen, die verduidelijken, hoe het Westers
gezins- en familie-leven in en door een opbouw uit ‘ongelijksoortige’ elementen een
karakter verkreeg, dat zich scherp onderscheidt van het familiale leven uit andere
cultuur-kringen.
Terwijl elders de volle nadruk valt op de bloedverwantschapsband, ligt in het
Romeinse rijk van na het begin der jaartelling, zowel feitelijk als juridisch, het accent
op de als privaat-rechtelijk geïnterpreteerde huwelijksband. Dit betekent, dat niet de
grotere verwantengroep - de familie -, maar het kleine verband - het gezin - voor het
leven van de grootste betekenis is. ‘Deur die ondergang van die conventio in manum
en later van die patria potestas, het die Romeinse huwelijk meer dan ooit tevore 'n
suiwer private aangeleentheid geword. Alle vorm het
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verdwijn en die verhouding het berus enkel en alleen op die wedersijdse
ooreenstemming van die partye, op die bedoeling om as eggenote saam te lewe. Ook
die egskeiding is voortaan in meerdere mate 'n persoonlike saak. Dit kon plaasvind
óf met onderlinge goedvinding óf deur die wil van een van die partye, want ‘the
Romans held that marriage depended on the affection of the parties, and when that
affection had ceased either party had the right to dissolve the marriage.’25) Al is
echtscheiding formeel gemakkelijk te bewerkstelligen, dat behoeft daarom niet te
betekenen nog, dat zij veel voorkomt. Het oordeel van diverse schrijvers over de
hechtheid van het huwelijk in het latere Romeinse rijk is echter, dat deze zeer gering
was. Met een hoge echtscheidingsfrequentie ging samen een geringe
huwelijks-vruchtbaarheid. ‘Naas die sedelike verval het ook die toename van
kinderlose huwelike, veral in die bevoorregte stande, 'n onrusbarende verskynsel
geword.’26) Keizer Augustus nam in het jaar 9 na Christus maatregelen, waarmee hij
beoogde de huwelijks-vruchtbaarheid te stimuleren, doch zonder succes. Het blijkt
uit het voorgaande voldoende, dat het beeld van het gezinsleven uit het Romeinse
rijk van rond het begin onzer jaartelling er één is van gesaeculariseerd individualisme,
dat er toe tendeert zich aan niets anders gebonden te weten dan aan eigen
lust-verlangens. Was hiervoor overigens de aandacht gericht op het dignitas-huwelijk
met het daarop gebaseerde gezinsleven, niet voorbijgegaan mag ook worden aan de
wettelijk geregelde concubinaats-verhouding, die niet weinig in zwang is.27) Bij
concubinaat is het niet de bedoeling der partners, dat uit hun verhouding kinderen
zullen worden geboren. Vindt toch geboorte plaats, dan ontleent het kind aan zijn
genitor geen enkel recht. Het verkrijgt de naam van de moeder en het erft slechts van
haar. Het veelvuldig voorkomende concubinaat ondersteunt de voren gemaakte
opmerking over de geest van het Romeinse gezinsleven uit het onderhavige tijdvak.
Het concubinaat was immers het alternatief voor een gemakkelijk ontbindbaar
huwelijk met een sterk getaande reproductieve functie.
Vindt in de jaren 303 en 304 binnen het Romeinse rijk nog een felle vervolging
van het gegroeide getal der Christenen plaats, nauwelijks tien jaar later vaardigt
Keizer Constantijn de Grote het Edict van Milaan uit, dat aan hen voortaan volledige
godsdienstvrijheid garandeert. Tegen het einde van zijn leven gaat Constantijn
bovendien zelf tot het Christendom over. Van nu af aan wordt het Rijk door
Christelijke Keizers geregeerd. De vervolgde kerk is een bevoorrechte kerk ge-
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worden, die zich niet meent te mogen onthouden van inmenging in het sociale en
staatkundige leven.
De voornaamste informatie-bronnen over het gezinsleven van de vroege Christenen
zijn het Nieuwe Testament, geschriften van de kerkvaders, de keizerlijke edicten en
uiteenlopende geschiedenissen, aangaande het leven van individuele Christenen.
‘Unfortunately ... these tell us little about the ways in which people actually selected
their mates, divided their household duties, reared their children, transmitted their
property, and otherwise lived as members of family groups.’28) Genoemde bronnen
laten grootdeels alleen conclusies toe omtrent de opvattingen, die de kerkelijke leiders
over een juist gezinsleven waren toegedaan, niet over de gangbare Christelijke
levens-praktijk. Het is waarschijnlijk, dat ook onder de vroegste Christenen zich een
spanning zal hebben voorgedaan tussen leer en leven, temeer, omdat de bekeerden
ethnisch geen zeer homogeen geheel vormden. Gezien het idealisme, dat hen heeft
gekenmerkt, is het evenwel geenszins te idealistisch gedacht, onder de Christenen
der eerste eeuwen een sterk streven te veronderstellen, het ‘officiële’ kerkelijke
standpunt in de sociale werkelijkheid waar te maken. De kerkelijke waardering van
het gezins- en huwelijksleven is, anders dan bijv. in het Jodendom en in het latere
Rooms Katholicisme, zeer gering. Huwelijks-sluiting en gezinsvorming worden niet
als bijzonder nastrevenswaard beschouwd, wat herleidbaar is tot de overtuiging, dat
de Dag des Oordeels nabij zou zijn. ‘Onder de spanning van de paroësie-verwachting
verloor het doel, dat in Israël vooropstond, n.l. de plicht om te huwen tot
instandhouding van het nageslacht, zijn betekenis.’29) Zoals uit Paulus' zendbrief aan
de Korinthiërs blijkt, beschouwt deze Apostel het huwelijk als niet meer dan een
garantie tegen de ontucht, want hij spreekt duidelijk zijn voorkeur uit voor het celibaat
onder de toevoeging, dat degeen, wie de ongehuwde staat onverdragelijk is, huwe,
daar het beter is te huwen dan te branden. ‘Het huwelijk werd wel niet als zondig
beschouwd, maar in vergelijking met de vrijwillige onthouding toch als het lagere.’30)
Het sexueel verkeer tussen de echtelijke partners is om zichzelf onverantwoord
bovendien; de geslachtelijke gemeenschap is slechts oirbaar, in zoverre de
voortplanting oogmerk is, want de erotiek is een zondig genieten. Hoe gering ook
in aanzien, het huwelijk wordt niettemin opgevat als een heilige en tijdens het leven
van de partners onverbreekbare band. Polygamie en alles, wat daar maar enigszins
aan doet denken, is in de ogen
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van de kerk volledig onaanvaardbaar. Is doodslag een doodzonde, overspel is dat
evenzeer. Het is zonder meer duidelijk, dat hier een huwelijks- en gezinsmoraal wordt
geïntroduceerd, die lijnrecht tegengesteld is aan die, welke zijn uitdrukking vindt in
de wetten en de levenspraktijk van het keizerrijk. Tegenover de moraal van het
gesaeculariseerde individualisme komt te staan die van een godsdienstige
levenshouding, waaraan een verfoeiing van de lijfelijke begeerten inhaerent is.
Reeds ver voor de ineenstorting van het Romeinse rijk doen zich in dit rijk de
invloeden gevoelen van Noordelijke stammen en volken, wier territoir eensdeels in
meer of minder absolute zin een onderdeel vormt van het imperium, anderdeels
uitvals-gebied is voor stroop- en plunder-tochten op imperiale bodem. Voor hun
aanduiding is gangbaar de verzamel-naam ‘Germanen’. Dat deze verzamelnaam
wijst op slordig taal-gebruik, omdat bijv. ook Keltische stammen zich in bepaalde
West-europese gebieden staande hadden gehouden, zij hier terloops opgemerkt. Voor
de hiernavolgende verhandeling moge deze slordigheid evenwel worden gelaten voor
wat zij is. Zijn er over het vroeg-Christelijke gezin weinig (te weinig) gegevens,
hetzelfde geldt voor het Germaanse gezin. ‘Unfortunately we do not have access to
the necessary data. We have scattered bits of information about the Westphalian
Saxons, Frisians, Danes, and others; we have broad generalizations of dubious validity
about the “Germans” as a whole; but we do not have a full account of the family
system in any particular tribe.’31) Waar echter de opzet ontbreekt om een gedetailleerde
morphologische beschouwing te wijden aan het gezinsleven onder de ‘rossige wilden
van het Noorden’, zijn de ‘scattered bits of information’ en de ‘broad generalizations’
toereikend voor het verkrijgen van generaal zicht op de situatie. Hoezeer de schrijvers,
die zich met het Germaanse familiale leven bezig hielden, ook onderling van mening
mogen verschillen over de status van de vrouw, de rechten van het kind of de
hechtheid van de huwelijksband, zij stemmen allen in hun oordeel overeen, waar het
gaat om de positie van het Germaanse gezin. Zij concluderen allen expliciet of
impliciet, dat het huwelijks- en gezinsleven der Germanen een geïntegreerd deel is
van ‘groot-familiale’ ordening, een ordening, die in een verscheidenheid van
bijzondere vormen bij tal van huidige niet-Westerse volken gelding heeft en die ons
bekend is ook, zowel uit het oude Israël als uit het oude Rome. Het individu is boven
alles lid van de grote bloedverwantschaps-groep, waarbinnen het is geboren.
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Aan deze groep ontleent het zijn status, d.w.z. zijn aanzien, zijn rechten en zijn
plichten. Zo schrijft De Blécourt: ‘Het familieverband, de sippe. was voor de
maatschappelijke rechtsverhoudingen van groot belang, zowel in de oud-Germaanse
en in de Frankische periode als in de latere middeleeuwen. Men denke aan de
familieveeten, het wergeld dat voor doodslag, de boeten (gedeelten van het wergeld
of veelvouden er van), die voor kleinere of zwaardere misdrijven dan doodslag
moesten worden betaald door de familie van de dader aan die van de beleedigde
partij, den familie-eigendom, het gezamende-handsch optreden der leden van het
huisgezin, het erfrecht, het naastingsrecht, het mundium van het familiehoofd over
zijn vrouw en nazaten, het recht van de bloedverwanten op de voogdij van weezen,
de familieleden, die als eedshelpers hadden op te treden.’32) Slaat de opmerking van
De Blécourt eigenlijk op het gebied, dat wij vandaag ‘Nederland’ plegen te noemen,
de opmerkingen van nog aan te halen schrijvers betreffen ruimer territoir. Queen en
Adams merken over de Angelsaksers op: ‘In Anglo-Saxon literature we find little
mention of the conjugal family (het gezin, Schr.). The group most often referred to
was the body of kinsmen (maeght), sometimes called clan, more properly sib. When
there was a strong chieftain “his friends and relations obeyed him with gladness”
and “in joy passed their time and in prosperous wise,” (Beowulf, 99-100) Loyalty
to the group was a major virtue; “in a right-minded man nought can ere set aside the
claims of his kin.” (Beowulf, 2600-2601)’. ‘In early time there seem to have been a
good many intersib feuds which not only rested on the tradition of group responsibility
but also must have contributed greatly to group solidarity. Such feuds were often
passed from generation to generation until one side or both would be seriously
weakened or they would “for tribute make terms”. (Beowulf, 156). At first vengeance
might be wreaked on any kinsman of the offender, but gradually by law and doubtless
by other pressures such practice was restricted. A law of King Edmund (Ruled
940-946) represents an effort to limit such feuds.’33) Zimmerman constateert: ‘There
were various types of barbarians. The Germans were the nearest to the Western
empire, but north and east of them were Slavs, Avars, Bulgars, Magyars, Mongols,
Huns, and Goths.’ Maar, voert hij voort: ‘All of them had in common a trustee type
of family of the most primitive type, in which blood feuds, incessant warfare, and
primitive conditions prevailed. The small families existed, but they too were grouped
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into larger community organisations.’ - ‘The barbarians were a violent people when
they intermingled with the old Roman society, best described by the words applied
to Attila, King of the Huns (434-453 A.D.): “scourges of God”.’34) Hoe weinig waarde
een mensenleven voor deze ‘barbaren’ kon vertegenwoordigen, blijkt uit de door
hen tolerabel geachte kindermoord. ‘Naar het verhaal luidt, zou de geboorte van
Liafburg, die later moeder werd van Ludger, den heidenzendeling onder de Friezen
en Saksers, zulk een bittere teleurstelling geweest zijn voor de moeder haars vaders,
die bang was, dat het geslacht zou uitsterven, dat deze in toorn reeds het bevel gegeven
had om het kind te doden, toen een barmhartige buurvrouw zich over het pasgeboren
wichtje ontfermde, het een druppel honing tussen de lippen goot en zo het leven van
de zuigeling redde. Volgens het recht toch van dien tijd mocht een pasgeboren kind
wel gedood worden, doch niet meer, nadat het voedsel tot zich genomen had.’35)
Kindermoord en wraakpleging op onschuldigen, om slechts twee dingen te noemen,
wijzen er wel op, hoe-zeer de (door hen gebillijkte) levensvoering der Germanen
strijdig was met de leer, die door Christus was verkondigd.
Bij het ontstaan van een Westerse beschaving zien wij dus een drietal, onderling
fundamenteel verschillende, familiale voorstellings-werelden in een proces van
uiteraard heftige latente en manifeste botsing om de voorrang strijden: een wereld
van gesaeculariseerd persoonlijk zin-genot, één, waarin eveneens de individualiteit
grote waarde wordt toegekend, maar de zinnelijkheid wordt uitgebannen, en een
wereld van ruw geweld, waarin het credo van het ‘Gij zijt niets, Uw genealogisch
geheel is alles’ bepalend is. Deze voorstellingswerelden, waarin het Christendom
grote politiek-sociale macht verwerft, blijven ondergrond van denken, voelen en
handelen tot zelfs in de huidige tijd. Vragen wij nu naar het gezinsleven uit het midden
der 18de eeuw, dan moeten aan de voorgaande verhandeling toch nog, tot beter
begrip, een aantal opmerkingen worden toegevoegd over het door de eeuwen heen
veranderende sociaal-economische patroon en het aan wijziging onderhevige
Christendom.
O.a. de ineenstorting van het Romeinse rijk en het daarbijkomende latere opdringen
der Moren veroorzaken, dat Europa lange tijd gevangen wordt in de starre
maatschappelijke structuur, aan welker economisch aspect de Belgische historicus,
Henri Pirenne, zijn ‘Middeleeuwen’ heeft gewijd. Bedoelde periode van verstarring,
waarin de

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

43
handel tot een minimum is teruggelopen en de gemene man zelden op andere wijze
dan door de landbouw in de voorziening van zijn levensonderhoud voorziet, is geen
tijd van zachte sluimer, van liefelijk landleven en overwegend grote godsvrucht. Het
is een tijdvak, integendeel, van harde, meedogenloze strijd met geestelijke en andere
wapenen. Men raadplege slechts een boek als ‘De pelgrimstocht der mensheid’. De
verstarring, waarvan sprake was, dient te worden opgevat als een, in vergelijking
met ons huidig tijdvak, sterke constantie in de tussenmenselijke verhoudingen, die
door alle krijgsrumoer heen bleef bestaan. Generaties kwamen en generaties gingen,
maar de denkwijzen veranderden zeer, zeer geleidelijk. Het leven van de gezeten
bevolking speelde zich overwegend af binnen kleine, overzichtelijke gemeenschappen,
waar, naar zich laat denken, een intensieve sociale contrôle zal hebben bestaan.
De agrarisch-feodale fase, die was gevolgd op de ineenstorting van het Romeinse
rijk en waarin het maatschappelijk leven zich allengs meer had verstard, ging
successievelijk in een nieuwe fase over. Langzamerhand ontwikkelden zich nieuwe
steden en een deel der reeds bestaande herwon aan belang. Door de
re-commercialisering der economie en uiteenlopende andere factoren, waaronder
met name de Kruistochten, treden een individualisering van het leven der enkelingen
en een sociale differentiatie op, die in de vroege Middeleeuwen ongekend zijn. Adel
en geestelijkheid beheersen niet meer het veld, de slavernij wordt in belangrijke delen
van Europa geheel of nagenoeg geheel overwonnen. Er verschijnen nieuwe groepen
ten tonele met een nieuw ethos. Pirenne en te onzent Niermeyer hebben hun aandacht
aan hen gewijd.36) De opkomst van een kapitalisme, dat in de 15de eeuw zijn schepen
over alle wereldzeeën doet uitzeilen, betekent, dat het maatschappelijke leven nog
verder wordt geïndividualiseerd en gedifferentiëerd. Het individu worden economische
kansen geboden, die het voordien niet bezat; er vindt in toenemende mate een sociale
mobilisering plaats in zowel horizontale als verticale zin. Al kan in dit korte bestek
slechts van een zeer beperkt aantal als oorzakelijk op te vatten verschijnselen worden
gerept, het zou ongewenst zijn om de invloed van de Renaissance als
individualiserende factor ongenoemd te laten. Voor een schatting van de betekenis
der Renaissance in het proces van voortgaande individualisering moge evenwel
worden verwezen naar bijv. het werk van A. von Martin.37) Samenvattend, na een
lange periode van verstarring is een groot deel
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van Europa een gebied geworden met een sociaal-economische dynamiek, die,
aanvankelijk traag, in steeds sneller tempo verlopen gaat. Voor het gezinsleven heeft
deze dynamisering van het sociaal-economische leven in ieder geval deze consequentie
gehad, dat onder groeiende delen der bevolking de familie-band, hetzij successievelijk,
hetzij vrij plotseling, aan betekenis inboette, waardoor het gezin groter zelfstandigheid
verkreeg. Was de werkelijkheid van het vroeg-Middeleeuwse leven bij uitstek die
van het genealogisch-territoriaal samenlevingspatroon, op het eind der Middeleeuwen
en sterker nog aan het begin van de nieuwe tijd is dit niet meer het geval. Toch - er
wordt nog op teruggekomen - is de affectieve band, die het individu aan het grote
bloedverwantschappelijke geheel bindt, rond 1750 nog altijd zeer hecht.
De Westerse cultuur heet terecht een Christelijke cultuur te zijn. In de laatste 100
jaar moge er een massale afval van de Christelijke kerken te constateren zijn, terwijl
het Christendom er bovendien niet ten volle in slaagde Christus' leer in de
maatschappelijke relaties te verwerkelijken, het Nieuwe Testament is hogelijk
bepalend geweest voor de ethische opvattingen van hen, die in de Westerse wereld
leefden, sedert - om voorzichtig te zijn - het eind der Middeleeuwen. Structuur en
klimaat van het Westerse gezin zijn daarom in hun geheel, zijn functie is ten dele
door het Christendom geïnfluenceerd. Naarmate het Christendom aan invloed won,
werd die beïnvloeding sterker. Cronjé en anderen hebben uitvoerig geschetst, hoe in
de periode tot de Reformatie het Christendom onder mede- en tegenwerking van de
staat interveniëerde in, volgens Christelijke leer, onduldbare familiale en sexuele
verhoudingen.38) Laten wij de historie van de kerkelijke gedragsbepaling ten aanzien
van de familiale en sexuele relaties in de Middeleeuwen hier buiten beschouwing,
opgemerkt dient wel, dat de Rooms-katholieke kerk steeds heeft gestreefd naar grotere
zeggenschap over het huwelijksleven, opdat zij in bepaalde gevallen de
huwelijksvoltrekking kon beletten, de echtscheiding kon verbieden en recht kon
spreken in huwelijkszaken. Tijdens het bekende Concilie van Trente (1545-1563)
nam de kerk echter eerst het besluit, dat een voor haar wettig huwelijk in
tegenwoordigheid van een priester en twee of drie getuigen diende te worden gesloten.
Gedurende hetzelfde concilie werd trouwens ook - het is niet minder belangrijk - het
huwelijk tot sacrament verklaard. Het in de Middeleeuwen opgebouwde en vandaag
voor de katholiek nog immer geldende kanonnieke recht weerspiegelt sinds Trente
volgende centrale gedach-
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ten: ‘het Christelijk huwelijk is van Goddelijke oorsprong, het is een sacrament, het
is onverbreekbaar en de kerk bezit de rechtsmacht over deze Goddelijke instelling.
De Pausen Leo XIII en Pius XI hebben dit in encyclieken duidelijk onderstreept.’39)
Uit het doel van het huwelijk, naar R.-Katholieke opvatting, wordt de nauwe
samenhang tussen dit instituut en het gezin zeer duidelijk. De geestelijke Dr. A.W.
Hoegen moge worden geciteerd: ‘Want doel en wezen van het huwelijk zijn niet van
elkander te scheiden. Immers het huwelijk is een regeling van bepaalde menselijke
gedragingen, en ieder handelen wordt wezenlijk gedefiniëerd vanuit het doel. Het
doel van het huwelijk karakteriseert derhalve deze instelling.’ Onmiddellijk daarna
stelt Dr. Hoegen: ‘dat het hoofddoel van het huwelijk is de voortbrenging en
opvoeding van kinderen.’40) De zogenaamde Oosterse of Grieks-Katholieke kerk, die
tijdens het pausdom van Gregorius VII in het midden van de elfde eeuw is ontstaan,
heeft overigens nooit een jurisdictie over huwelijk en gezin opgeeist als de
Rooms-Katholieke kerk. Tegenover de echtscheiding heeft zij bovendien nooit
absoluut afwijzend gestaan. Haar positie was dan ook steeds een geheel andere dan
die van de Westerse. ‘In Oos-Europa is die Romeinse reg eientlik nie deur 'n kerklike
stelsel verplaats nie; die kerk het dit net 'n tijdlank beoefen.’41) Op een ogenblik, dat
de Rooms-Katholieke Kerk het huwelijks- en gezinsleven in betekenende mate onder
haar jurisdictie heeft gebracht, vindt de Hervorming plaats, die merkwaardigerwijze
de rechtsmacht over huwelijk en gezin in handen van de burgerlijke overheid legt.
De Reformatoren verwachten van deze overheid, dat zij wetten zal stellen,
overeenkomstig de Christelijke normen. Luther, Calvijn en de overige Reformatoren
kennen het huwelijk bepaald hoger waarde toe dan Paulus, doch in verschillende
opzichten is de R.-Katholieke huwelijks-opvatting voor hen onaanvaardbaar. Hoezeer
Luther het huwelijk waardeerde blijkt wel uit zijn uitspraak, gedaan in zijn ‘Grote
Katechismus’: ‘Darum habe ich immer dar gelehret dasz man diesen Stand (de
huwelijkse staat, Schr.) nicht verachte noch schimpflich halte, wie die blinde Welt
und unsere falschen Geistlichen tun; sondern nach Gottes Wort damit er geschmückt
und geheiligt sei.’42) Bij Calvijn kan men uitlatingen vinden, die op een zelfde
waardering wijzen. De reformatie verwerpt echter, dat het huwelijk een sacrament
zou zijn. Calvijn heeft uitgesproken, dat het huwelijk een goede en heilige ordinantie
Gods is, maar een ordinantie onder vele Goddelijke ordinantiën, zoals de landbouw,
de barbierskunst en de schoenmakerij, die immers
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geen van alle sacramenten zijn.43) Het huwelijk, dat naar Reformatorische opvatting
geen sacrament is, maar een heilige orde, valt - nog steeds volgens de Reformatorische
opvatting - niet in de eerste plaats onder de verantwoordelijkheid van de kerk, doch
van de overheid. De Protestantse kerken erkenden van stonde af aan het recht van
de staat om met betrekking tot het huwelijk wetten te stellen. In Nederland ontstond
het gebruik, dat de huwelijkssluiting, volgens keuze der huwenden, òf voor de
predikanten, òf voor een staatsvertegenwoordiger kon plaats vinden. In andere
Protestantse landen, bijv. Zweden en Denemarken, had uitsluitend de predikant
bemoeienis met de huwelijksvoltrekking, maar voor zover het de geldigheid van het
huwelijk betrof stelde de staat wetten. Een consequentie van de verwerping van het
huwelijk als sacrament was, dat de Hervormers een volstrekte scheiding met recht
op hertrouw mogelijk achtten. ‘Hulle het die Skrif, en die Skrif alleen, beskou as die
bron insake die huwelik en die egskeiding.’44) Echtscheiding op grond van wederzijds
goedvinden is van Protestantse zijde dan ook nooit als een mogelijkheid aanvaard.
Echtbreuk en kwaadwillige verlating zijn door alle Hervormde theologen als
echtscheidingsgrond erkend. Onder hen liepen de meningen over de geldigheid van
andere gronden sterk uiteen. Bedacht dient evenwel te worden, dat de mening der
Protestantse theologen over echtscheiding en haar gronden, volgens hun opvatting
over de jurisdictie ten aanzien van het huwelijk, geen bindende consequenties voor
de wereldlijke overheid kon hebben.
Bij een benadering van het Westerse gezin uit het midden van de 18de eeuw is
het voorgaande vermoedelijk van betekenis voor het verkrijgen van beter begrip. Dit
gezin - wij vatten samen - is geworden uit onderling sterk contrasterende
levens-appreciaties in een zich na langdurige verstarring, differentiërend sociaal
milieu, waarin het individualisme geleidelijk groeit en het Christendom, ondanks
kerkelijke scheuring, aan macht heeft gewonnen.
Gerhard Wurzbacher merkt op - en onzes inziens volledig terecht -, dat we eigenlijk
nauwelijks 150 jaar behoeven terug te gaan om in een samenleving terecht te komen,
die, ondanks de sedert de vroege Middeleeuwen toegenomen differentiatie,
‘vorwiegend agrarisch bestimmt ist. Zu drei Vierteln leben die Menschen in dem
baüerlich-handwerklichen Bereich der Dörfer, und auch die Städte - fast nur Kleinund wenige Mittelstädte - sind als Verwaltungs-, Gewerbe- und Verkehrs-
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zentren auf dieses baüerliche Hinterland bezogen. Bedenken wir doch, dasz um diese
Zeit die meisten Groszstädte des Ruhrgebietes noch Dörfer waren, dasz Düsseldorf
als Residenz etwa 20.000 Einwohner besasz und dasz wir in ganz Deutschland noch
um 1850 überhaupt nur drei Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern antreffen.’45)
Wurzbacher onderbouwt zijn stelling met voorbeelden, ontleend aan de toen-malige
werkelijkheid in Duitsland. Hij zou dat ook hebben kunnen doen door te wijzen op
de situatie in andere Europese landen of op die in de Verenigde Staten, al verschilden
dan bevolkingsdichtheid en verstedelijking van land tot land. ‘Die soziale
Beweglichkeit’, zo gaat de in vakkringen bekende Duitse gezins-socioloog voort,
‘des einzelnen von Ort zu Ort wie von Schicht zu Schicht ist denkbar gering, vielfach
sogar gesetzlich eingeschränkt oder verboten. So finden wir ihn im all-gemeinen fest
eingegliedert in die sozialen Gruppen der Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft,
des Berufsstandes, der Kirche, die in den in ihrem sozialen Leben relativ
abgeschlossenen Dörfern und Kleinstädten infolge der Dichte ihrer Wechselwirkungen
das Leben in traditionellen Formen halten. Die sozialen Verhältnissen bekommen
damit die Wesenszüge der Vertrautheit und Sicherheit. Als Begleiterscheinung dieser
festen Eingliederung finden wir eine starke Beschränkung des individuellen
Entfaltungsspielraums in wirtschaftlicher wie sozialer Hinsicht. Die Stellen baüerlicher
wie handwerklicher Art, welche die Voraussetzung für eine Familienbegründung
bieten, sind begrenzt, so dasz bedeutend mehr Menschen als heute unverheiratet und
als ledige Verwandte in der elterlichen oder geschwisterlichen Familie bleiben müssen.
Der Arbeitskraft-Bedarf der baüerlichen und handwerklichen Betriebe - in jenen
Zeiten vorwiegender Handarbeit bedeutend höher als heute - unter-stützt diese
Tendenz zur “Mehr-generations-” und “Verwandtenfamilie”, die gegenüber der die
Gegenwart bestimmten “Kleinfamilie” aus Eltern und minderjährigen Kindern in
jenen Zeiten vorherrscht.’46) Men lette wel, Wurzbacher spreekt van nog korter
vervlogen dagen dan die rond het midden der 18de eeuw! De situatie, door hem
geschetst, wordt door een Nederlands socioloog, de Wageningse Hoogleraar Hofstee,
in een tweetal artikelen aan de hand van statistische gegevens bevestigd.47) Familiale
coöperatie in het economische vlak, bij dood en ongeval, is in de 18de eeuw nog
sterk in zwang, terwijl de morele band tussen de familie-leden zeer hecht is. Het
gezin is echter niet alleen geintegreerd in een familiegroep en dikwijls een groep van
verwanten-
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huishoudensgenoten, maar ook in buurt en kerkelijke gemeente (parochie). Is de
positie van het gezin er één van familiale en locale integratie, het karakter van dit
instituut is kortweg te omschrijven als patriarchaal, sterk ‘wirtschaftsbezogen’,
reproductief en educatief, alsook last not least stabiel. ‘Der Familienvater ist das
nicht in Frage gestellte Oberhaupt nicht nur der Familie, sondern auch des baüerlichen
und handwerklichen Betriebes, so dasz hier die Jugend in dem patriarchalischen
Ordnungs-system erzogen wird, das auch sonst die Gesellschaft bestimmt. Bei der
geringen Bedeutung der Geldwirtschaft und dem überwiegenden Selbstverbrauch
der baüerlichen Wirtschaften erfüllt der Familien-betrieb für den einzelnen alle
wesentlichsten Bedürfnisse an Kleidung, Nährung, Wohnung, Erziehung, Jugendund Altersfürsorge, Berufsaus-bildung. In dieser Haüfung von Funktionen, sodann
in der gröszeren Zahl der Familienmitglieder, schlieszlich in der festen Einordnung
in Verwantschaft, Nachbarschaft, Kirche, Tradition liegen die wesentlichsten und
groszen Stabilitätsfaktoren.’48) De korte, maar scherpe karakteristiek van het
gezinsleven uit de 18de eeuw, die in voorgaand citaat ligt besloten, is verifiëerbaar
met plaatsen uit publicaties van verschillende Nederlandse en buitenlandse auteurs,
doch volstaan zij met een verwijzing naar hun studies.49)
Stabiliteit van maatschappelijke verhoudingen is een relatief begrip. Spreken wij
van de stabiliteit van het gezinsleven rond het midden der 18de eeuw, dan is dat
uiteraard onder het trekken van een stilzwijgende of expliciete vergelijking van de
toenmalige gezins-situatie met die uit een ander tijdvak. Welnu, het gezinsleven van
2 eeuwen geleden vertoonde, over het geheel genomen, een duidelijke stabiliteit in
vergelijking met dat, wat voor het huidige Westen kenmerkend is. Trends, die zich
in de periode na medio de 18de eeuw, met grote kracht zullen blijken door te zetten,
zijn evenwel rond 1750, hoe weinig opvallend ook, reeds in hun aanleg aanwezig.
Als het ware in wederzijdse ondersteuning gaan na een lange periode van
betrekkelijke familiale rust vóór de voltooiing der 18de eeuw als sterk dynamiserende
krachten verschijnselen op het gezin inwerken, welke zich al eerder, maar toenmaals
als van nagenoeg geen invloed nog op het gezinsleven, bemerkbaar maakten. Ideële,
sociale en economische factoren, die weliswaar onderling ten nauwste kunnen
samenhangen, maar elk op zich een eigen invloed uitoefenen, treden als belagers op
van de oude, beproefde gezins- en familie-tradities. Het is onmogelijk
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om alle factoren, waaronder er immers zullen zijn, die slechts zeer tijdelijk en zeer
plaatselijk hebben gewerkt, te ontdekken. Dit behoeft echter niet zo zeer te worden
betreurd, wanneer wij tenminste de algemeen en duurzaam werkzame invloeden
vermogen te achterhalen. Het zeer vele, dat is geschreven over de laatste 200 jaren
van onze Westerse geschiedenis, maakt dit inderdaad mogelijk.
De belangrijkste ‘moderne’ geestesstromingen wijzen zeer overwegend de
traditioneel-Christelijke gezinsconceptie af, zo niet expliciet dan toch impliciet.
Evenzeer zijn deze stromingen vijandig aan de groot-familie, die zulke zware
verplichtingen jegens haar legt op het individu. Zij hebben er gemeenschappelijk
mede toe bijgedragen, dat het gezin steeds meer los raakte uit het locale
maatschappelijke verband, dat het in zijn oude structuur soms ernstig werd aangetast,
functioneel veranderde en qua psychologisch klimaat werd gelabiliseerd. Die
geestesstromingen zijn het individualisme, het geloof in de waarde van de nationale
staat, het anti-godsdienstige collectivisme en het sociaal-Darwinisme. Deze
stromingen, die voor een aanzienlijk deel binnen een organisatorisch verband werden
gebracht, konden dientengevolge een zeer belangrijke invloed uitoefenen op het
leven van mens en maatschappij. Men denke slechts aan het Marxisme, dat de basis
vormde van een internationale arbeidersbeweging. In woord en geschrift werden als
nooit voordien in het Christelijke Westen de gedachten uitgedragen, die afbreuk
deden aan de inwerking van traditioneel-Christelijke concepties op de praktijk van
huwelijks- en gezinsleven.
Wat het individualisme o.m. oproept, is de geboorte-planning. Het economisch
individualisme, gekoppeld aan aanvankelijk de vrees voor armoede, later het verlangen
naar comfort, leidt tot een in brede kring aanvaardbare geboorte-regeling. Ter
voorziening in de bestaande (en voortdurend groeiende) levensbehoeften, afhankelijk
van de ‘waardering’ van persoonlijke capaciteiten op en door de arbeidsmarkt, vindt
het individu, dat zijn normen ontleent aan het individuele geweten, in de
geboorte-regeling een aantrekkelijk middel om zich te dekken tegen al te grote
levensrisico's. Reeds in het begin van de vorige eeuw zet hier en daar de
geboorte-daling duidelijk in. Op een later tijdstip is deze algemeen geworden. Dit is
een belangrijk facet van de moderne ontwikkeling. Maar het individualisme riep
meer op dan alleen geboortebeperking. Het droeg ook bij tot de gezins-individualisatie
en - o.m. middels de vrouwen-emancipatiebeweging - tot de democratisering en
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labilisering van de gezinsverhoudingen. Last, but not least, plaatste het het gezin op
een andere basis. Het was n.l. pleitbezorger van de ‘romantic love’ en daardoor van
de ‘Neigungsehe’.50)
Het nationalisme brengt met zich mee, dat het gezin ondergeschikt wordt gemaakt
aan de doeleinden van de staat. ‘The nineteenth century saw the final development
and dominance of the state in all fields’, schrijft Zimmerman.51) De Amerikaanse
auteur vestigt met deze uitspraak, zoals trouwens met meer zijner opmerkingen, de
indruk, de betekenis van de moderne staat t.a.v. het gezinsleven te overschatten. Het
is echter waar, dat het overspannen nationalisme, zoals het Duitse nazisme en het
Italiaanse fascisme, het gezin geheel dienstig maakt aan de nationale idee. Nog klinkt
vandaag na in onze oren: ‘Schenk der Heimat ein Kind!’ In de democratieën wordt
het gezin evenwel niets van staatswege opgelegd, dat bedoeld is de belangen van de
staat als zodanig te dienen. Helmut Schelsky toont dat in zijn beschouwing over de
politiek, die in democratische landen met betrekking tot het gezin wordt gevoerd,
wel overtuigend aan.52) Doch daarmee blijft, dat het nationalisme, dat meest een
totalitair karakter draagt, een factor is, die bijdraagt tot de de-christianisatie van het
gezinsleven.
Het anti-godsdienstige collectivisme, dat overigens blijkbaar niet afkerig is van
een echtverbintenis met het nationalisme - getuige Sowjet Rusland -, is het gezin in
zijn traditionele vorm weinig welgezind. Een goed voorbeeld hiervan wordt reeds
gevormd door de opvattingen van Friedrich Engels, de Marxistische voorman, wiens
werk door duizenden gretig en met instemming is gelezen, terwijl het door die
duizenden aan millioenen mondeling werd doorgegeven. Engels, die Morgan en
Bachofen heeft bestudeerd, meent aan te tonen, dat het gezin verschillende stadia
heeft doorlopen.53) Aanvankelijk zou er geen gezin hebben bestaan. Geheel in den
beginne waren de sexuele betrekkingen niet aan bepaalde normen onderworpen.
Later ontstaat de endogame familie, die dan weer gevolgd wordt door een familie-type,
waarbinnen aan broers en zusters - wat voordien wel het geval was - geen sexueel
verkeer is toegestaan. Eindelijk ontstaat het gezin, d.w.z. een man en een vrouw gaan
samenleven in een betrekkelijk los verband van tijdelijke aard en zijn daarbij niet
gehouden aan absolute trouw jegens elkander, zo lang de echtverbintenis duurt. Uit
dit losse verband komt ten slotte voort de strikt monogame verhouding, waarin de
man een dominerende positie inneemt en waarbij hij grote macht heeft over de
kinderen. Uiteraard
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is deze evolutie, naar Engels' mening, gevolg van een zich wijzigende economische
krachtenverhouding. Wat de toekomst aangaat, volgens de Marxistische theoreticus
is het de proletarische revolutie, die een nieuw gezinstype gaat brengen. Wanneer
de knellende eigendomsbanden geslaakt zullen zijn, zal vermoedelijk de mannelijke
suprematie geëindigd zijn en de mogelijkheid zal zijn geschapen om een mislukt
huwelijk te verbreken. De opvattingen van Engels over het gezin zijn niet houdbaar
gebleken, maar de invloed, die er van is uitgegaan, kan niet worden weggecijferd.
In een tijdperk, waarin velen ontvankelijk zijn voor de evolutie-gedachte, geeft Engels
de ‘feiten’. Het Marxisme, dat enerzijds gelooft in de onafwendbaarheid van de
ontwikkeling, die het voor ogen staat, en anderzijds de loop der gebeurtenissen wil
versnellen, is geen vriend van het 19de eeuwse gezin, dat zich kenmerkt door een
dominerende positie van de heer des huizes en door serviliteit jegens hem van de
zijde van vrouw en kinderen. In de Marxistische vrijheids-conceptie past dit
burgerlijke beeld niet.
Engels is tenslotte een kind van zijn tijd, hoezeer hij ook tegen de burgerlijke
maatschappij ageert. Hij is, evenals talloze burgerlijke denkers uit de 19de eeuw,
een geleerde, die gelooft in de bewijsbare of zelfs bewezen geachte vooruitgang. De
bij hem gevonden gedachte van een rechtlijnige gezinsevolutie vinden wij ook in het
burgerlijke kamp en niet alleen voor 1900, ook vandaag nog, zij het momenteel
minder frequent. We komen het rechtlijnig evolutionisme tegen bij menige rustige
geest, die geen politieke bijbedoelingen heeft, maar misschien juist daarom grote
invloed kan uitoefenen op de ideeën van de man in de straat. We vinden het bij de
twee genoemde auteurs Morgan en Bachofen, bij Ellwood, Cooley, Hobhouse en
ontelbare mindere wetenschappelijke goden. Altijd is dit evolutionisme in wezen
vijandig aan de traditionele overtuigingen in zake het gezin, volgens welke het
individu immers het belang van het gezin heeft te stellen boven dat van zichzelf.
De ‘moderne’ geestesstromingen gingen, zoals gezegd, gepaard met een
ontwikkeling der feitelijke economische verhoudingen, die eveneens bijdroeg tot de
doorbreking van het traditioneel bestaande. De aandacht verdienen vooral de
industrialisatie, de migratie, de stedengroei en de proletarisering. Duizenden en
duizenden, die voordien als thuiswerker hadden voorzien in de eerste levensbehoeften,
worden door een snel opkomende industrie naar de fabriekshal getrokken. Dit is op
zichzelf dikwijls oorzaak van migratie, maar het industrialisme trekt niet alleen
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mensen naar zich toe, het wijzigt in het algemeen de maatschappelijke structuur
zodanig, dat de band met de grond, waarop men woont, aanmerkelijk aan betekenis
inboet. De mens uit de industriële maatschappij is de bewegelijke mens, die we
gisteren nog in Groningen vonden, die vandaag in Djakarta verblijft en morgen in
Quebec zal zijn. Het industrialisme dreef hem naar de steden, waarvan hij heeft
geleerd te houden. De in het beginstadium van het industrialisme bestaande ongunstige
positie van de economisch zwakkere op de arbeidsmarkt riep een proletarisering op,
een materiële en geestelijke ellende, die vandaag nog steeds niet geheel is overwonnen.
De industrialisatie betekent, dat de eenheid gezin-bedrijf in talloze gevallen
doorbroken wordt. Aanvankelijk meestal arbeidseenheid, wordt het gezin nu als
zodanig geëlimineerd. De vader trekt dagelijks naar de fabriek te A. en de kinderen
werken in bedrijven te B. en C., terwijl de moeder als naaister in de plaats van
inwoning bijdraagt tot de verhoging van het inkomen. Met de bedrijven, waarin de
gezinsleden werken, heeft het gezin als gezin geen enkel contact meer, het kent het
doel en de betekenis er niet of nauwelijks van. Maar ook grijpt de industrie in de
consumptieve sfeer van het gezin in. Er ontstaan wasserijen, confectiefabrieken,
fabrieken voor de conservering van levensmiddelen. De zorg voor het dagelijks brood
van het gezin als eenheid wordt in de industriële maatschappij, waarin het geld
koopkracht betekent, zeer veel geringer. Stonden vroeger de gezinsleden voor een
gemeenschappelijke economische taak, waarvan het resultaat - dikwijls een resultaat
in natura - ten goede kwam aan het gemeenschappelijk levensonderhoud, nu worden
zij steeds minder afhankelijk van elkander, waar het gaat om de voorziening in
materiële behoeften.
De toenemende migratie, die parallel loopt aan de industriële ontwikkeling, brengt
mee, dat de contrôle, die door familie en buurt voordien zeer intensief werden
uitgeoefend op het levensgedrag van het individu, gaandeweg verslapt. Met de beste
wil van de wereld kunnen familie en buurt niet meer dat toezicht houden, dat zij
voordien uitoefenden.
Maar ook aan het gezin, waaruit hij stamt, ontsnapt het individu steeds frequenter.
Een en ander houdt in, dat de levensmogelijkheden in bepaald opzicht worden
verruimd. Mannen en vrouwen, die elkanders milieu-achtergronden niet kennen, en
dus elkanders gewoonten dikwijls onvoldoende begrijpen, komen tot huwelijken.
Zij stichten gezinnen, waarvan het welzijn niet meer overwegend wordt bepaald door
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de krachten in het omgevend milieu, maar door de bereidheid van de gezinsleden
om te geven en te nemen, te begrijpen en te vergeven. Met de ideële factor
‘individualisme’ is de economische factor ‘migratie’ van aanzienlijke betekenis ter
zake van een toenemende gezins-individualisatie, die het gezin bijzondere kansen
geeft om een gelukkige eenheid te zijn, maar die tevens een verhoogde kwetsbaarheid
schept.
De stedengroei heeft hetzelfde gevolg als de migratie. De stad - en vooral de grote
stad met zijn ‘gesellschaftliche’ structuur - is niet het milieu, waar familie- en
buurt-contrôle grote mogelijkheden hebben. De mens heeft er een pracht kans om
‘onder te duiken’. De stad, het milieu der individualisatie, is het oord der
geïndividualiseerde gezinnen, die nauwelijks hun naaste buren kennen.
De invloed van de proletarisatie op het gezinsleven is genoegzaam bekend.
Onbeschrijfelijke armoede, gebrek aan vakkennis en dus aan zelfrespect, ondergraven
de traditionele gezinsverhoudingen. Misschien handhaaft zich de morele code deels,
omdat uit de solidariteit der armoede, uit het besef van lotsverbondenheid, een
remming van de gezinsindividualisatie ontstaat. Misschen ook zijn de verwachtingen
t.a.v. huwelijk en gezin minder hoog gespannen dan in de burgerlijke lagen, waardoor
het huwelijks- en gezinsleven, onder de meest deplorabele omstandigheden, als
redelijk goed wordt beleefd. Maar het is onmiskenbaar, dat de vader, die op niets
kan bogen, geen of nauwelijks innerlijk gezag heeft in de ogen der kinderen. Zeker
is dat zo in de gevallen, waarin de kinderen werk hebben gevonden, terwijl hij
werkloos is. Het leven in krotten, terwijl anderen solide huizen bewonen, de
voortdurende armoede en de uitzichtloosheid doen een moreel relativisme ontstaan,
dat het traditionele gezin vijandig is gezind. Dat men voor grotere zedelijke ontsporing
bewaard blijft, dankt men aan zijn eigenaardige geborgenheid in het proletarische
collectivum, waarin latent een solidarisme aanwezig is; dat, samen met een soort
nuttigheidsmoraal, richtsnoer is voor het gedrag.
Vooral sedert het midden van de vorige eeuw, doch ook reeds voordien, voltrokken
zich veranderingen in de maatschappelijke verhoudingen, wier invloed op de moderne
gezinsontwikkeling van even grote betekenis mag worden geacht als van de
gesignaleerde ideële of economische factoren. Met name dienen te worden genoemd
de wijzigingen in de positie van de elites, de totale vervreemding van millioenen van
de kerk, de groeiende massificatie, de toegenomen verticale sociale

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

54
mobiliteit, de veranderingen in de aard van de sociale contróle en de uitbreiding van
het onderwijs. Hun respectievelijke invloeden op de gezinsontwikkeling waren van
uiteenlopend karakter. Sommige dezer factoren zetten tot verandering aan, andere
weer remden de verandering, die zich had ingezet, niet af. De gewijzigde positie van
de elites bijv. behoort tot de laatste categorie. Een eventueel ‘conservatief’
gezinsideaal der elites ging steeds minder als voor alle maatschappelijke groepen
richtinggevend gelden. Het onderwijs daarentegen betekende als zodanig menigmaal
aantasting van één der gezinsfuncties; het nam een deel van de opvoedkundige functie
van het gezin over.
Iedere samenleving steunt op geboden en verboden, die als regel het meest
belichaamd worden door een relatief kleine groep. Soms is dat de groep der ouden
(gerontocratie), dan weer die der priesters, of ruimer: der religieuze leiders (vgl. de
Mohammedaanse wereld). In de sterk gedifferentiëerde Westerse samenleving zijn
het verscheidene groepen, die de functies vervullen, welke in andere maatschappijen
door slechts één enkele groep worden vervuld. Wij kennen een kerkelijke, een
wetenschappelijke en een politieke elite, een arbeiders- en een ondernemers-elite.
Hoezeer zij onderling mogen verschillen, zij hebben alle dit gemeen, dat zij leiding
geven aan de samenleving in haar zoeken naar de juiste houding tegenover de
opgaven, die de levenssituatie stelt. In de aanmerkelijk statischer samenleving van
tweehonderd jaar geleden hebben de elites, als geheel genomen, echter veel meer
kans om de hun, krachtens hun capaciteiten, toevallende taak met succes te vervullen
dan dit vandaag het geval is. De redenen daarvoor zijn voornamelijk hun gunstiger
toenmalige financiële positie, de recrutering van leden uit kringen, waarin de stijl,
die de elite vertegenwoordigt, gemeengoed is, en in de derde plaats de geringere
mobiliteit, waardoor zij in de overige samenleving diepgaander invloed op de
stijlvorming kunnen uitoefenen. De ongunstiger financiële positie van de hedendaagse
elites, de verscheidenheid in culturele achtergrond onder hun leden, de grotere
mobiliteit ten slotte - het zijn verschijnselen, waaruit moet worden begrepen, dat de
influencering van de grote massa door elites aanzienlijk minder effect sorteert dan
eertijds.54) Voor zover de elites zich opwerpen als verdedigers van een Christelijk
gezins-ethos volgens traditioneel model, taant hun invloed sedert twee eeuwen geleden
zeer betekenend.
Zou de vervreemding van de kerk een minder massaal karakter hebben gedragen,
dan zou waarschijnlijk de invloed van de elites, met
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betrekking tot het zich stellen van traditioneel-Christelijke gezinsidealen door de
brede massa, groter zijn geweest dan deze heden ten dage is. Hoe dat zij, in elk geval
mochten de kerken aan tallozen, op een tijdstip, waarop deze tallozen hun
levenshouvast door de revolutionaire, sociale ontwikkeling zagen verloren gaan, niet
de geestelijke spijs te verstrekken, die voor deze tallozen verteerbaar was. Wat de
arbeiders aangaat, de kerken zagen onvoldoende, welk voedsel dezen behoefden,
wilden zij voor het Christendom behouden blijven. Toen hier te lande in de laatste
helft van de 19de eeuw door Klaas Kater werd geijverd voor - men lette wel - een
Christelijke vakbeweging, werd hem door de eigen geloofsgenoten voor de voeten
geworpen het: ‘Gij, dienstknechten, zult Uw heren naar den vleze gewillig zijn.’ Dit
verwijt is tekenend voor de houding van velen in de kerk tegenover de verpauperde
arbeidersmassa's. In de 19de eeuw begrijpt de kerk - en vooral de Protestantse kerk
- te weinig, dat zij het maatschappelijk onrecht als verkondigster van Christus' leer
niet mag en kan gedogen. Voorzover de kerk een maatschappelijke taak meent te
hebben in de vorige eeuw, schaart zij zich bijna steeds aan de zijde van de rijken.
Het gevolg is, dat millioenen de kerk loslaten, die - had deze haar sociale taak beter
verstaan - voor het Christendom behouden zouden zijn gebleven. Het geestelijk
voedsel, dat de kerk hun onthield, verkregen zij in het anarchistische en socialistische
kamp. Wij behoeven slechts te denken aan de theorieën van Friedrich Engels t.a.v.
het gezin om te begrijpen, dat de traditioneel-Christelijke gezins-idee menige arbeider
steeds minder gaat aanspreken.
De begrippen ‘massa’ en ‘massificatie’ behoren tot die groep van woorden, die
voor velen een onweerstaanbare aantrekkingskracht schijnen te bezitten. De
‘ontwikkelde’ leek, door wie zij worden gebezigd, bedoelt veelal, dat in
maatschappelijke lagen, waar hij persoonlijk geen deel aan heeft, zich verschijnselen
voordoen, die alleszins zijn te laken. In de voorgaande alinea gebruikte schrijver de
term massa. Het woord had daar echter een neutrale betekenis in die zin, dat de
‘massa’ niet werd beschouwd als moreel en volgens intellectuele vermogens lager
staand dan de elite. Beschouwt men literatuur van Marxistische zijde, dan is de massa
niet meer dan de groep der uitgebuite arbeiders. Komt men terecht bij de Franse
sociaal-psycholoog Gustave le Bon, dan is de massa een voorbijgaande opeenhoping
van mensen, die in wezen slechts dit gemeen hebben, dat hun aller aandacht door
een bepaald gebeuren
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wordt gevangen gehouden. Als schrijver hier echter ingaat op de massificatie als een
factor, die bijdroeg tot gezins-verandering, heeft hij op het oog een ontwikkeling in
de samenleving als totaliteit, die inhoudt, dat de samenlevings-groepen in steeds
mindere mate geïntegreerd raken en dat hun leden steeds meer een harmonisch en
stevig normbesef gaat ontbreken. Vat men massificatie zo op, dan is het
massificatie-proces één der belangrijkste kenmerken van de evolutie der Westerse
maatschappij. Individuen worden vandaag toevallig en ‘mechanisch’ tezamen gebracht
zonder innerlijke binding, zonder diepere verworteling in sociale standplaats en
milieu, zonder innerlijke aanvaarding van autoriteit. Voor de goede verstaander moet
het volgende citaat uit Goethe's ‘Faust’ merkwaardig goed slaan op de geconstateerde
toestand.
Man freut sich, dass das Volk sich mehrt
Nach seiner Art behaglich nährt
Sogar sich bildet, sich belehrt
Und man erzieht sich nur Rebellen.

Dat de massificatie als zodanig, èn de structuur, èn het psychologisch klimaat van
het gezin niet onberoerd laat, behoeft geen betoog. Uiteraard speelt zij echter in het
ene milieu een groter rol dan in het andere.
De toegenomen verticale, sociale mobiliteit heeft eveneens consequenties voor
het gezinsleven. Het stijgen en dalen van individuen op de maatschappelijke ladder
in vergelijking met het milieu, waaruit zij afkomstig zijn, vraagt van hen een mentale
aanpassing, die grote innerlijke spanningen kan oproepen. Het is daarom duidelijk,
dat het effect van de verticale mobiliteit op de gezinsverhoudingen in veel gevallen
neerkomt op labilisering van deze verhoudingen. Want niet alleen is moeilijk voor
het individu om de levensstijl en de normen van het nieuwe milieu tot de zijne te
maken en alleen daarop gedrag en denken te baseren, ook zijn potentiëel voortdurend
aanleidingen tot conflict met de levenspartner aanwezig, omdat deze misschien
evenmin het geldende patroon van dit milieu innerlijk heeft aanvaard. De stijging en
daling op de maatschappelijke ladder als steeds frequenter optredend verschijnsel
brengt met zich mee normen-relativisme en psychische labiliteit, waaronder het
zogenaamde minderwaardigheidscomplex te rekenen valt. De voordien ongekende
intensiteit van de verticale mobiliteit in de 19de en 20ste eeuw vraagt van de
individuen een aanpassingsvermogen, dat zij in heel veel gevallen niet kunnen
opbrengen.

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

57
De veranderingen in de aard van de sociale contrôle schiepen mogelijkheden om
invloeden op het gezinsleven uit te oefenen, die voordien beslist ontbraken. Onder
sociale contrôle wil schrijver verstaan de beïnvloeding van groepen en individuen
met het doel deze te brengen tot een bepaalde denkwijze en een bepaald gedrag. In
samenlevingen, die met een verkeerd woord ‘primitiever’ worden genoemd dan de
onze, wordt de druk, die tot doel heeft groepen of individuen zich te doen voegen
naar de ethische standaarden van de cultuur, uitgeoefend als directe persoonlijke
druk of beroep op de betreffende individuen door anderen. Er is een - zij het misschien
niet altijd even prettig - persoonlijk contact tussen de beïnvloedende en de te
beïnvloeden individuen. De beïnvloedende personen treden op uit een besef van
verantwoordelijkheid en in de wetenschap, dat hun verantwoording voor dit optreden
kan worden gevraagd. Het is waar, dat een beïnvloeding van zulk een karakter ook
in onze maatschappij plaats vindt. Gedacht kan worden aan die van de zoon door de
vader, van de leerling door de onderwijzer, van de gemeente door de predikant. Maar
daarnaast werkt de ‘geraffineerde’ druk, die van verre of althans van achter coulissen
wordt uitgeoefend. Waarin schuilt precies het ‘raffinement’ van deze wijze van
beïnvloeding? Hierin: de te beïnvloeden persoon of groep wordt onder zware morele
en psychische druk gezet, maar is zich dit niet bewust; menend zelf te kiezen, wordt
hem of haar in feite geen keus gelaten. Op zichzelf is deze wijze van beïnvloeden
noch slecht, noch goed. Het is een manier van influencering onder andere manieren.
Het feit echter, dat de beïnvloeding vanuit de verte of vanuit het onherkenbare wordt
uitgeoefend door lieden, die zich jegens niets of niemand verplicht behoeven te
gevoelen, maakt dit soort van beïnvloeding, naar de geldende norm gesproken, uiterst
gevaarlijk. Zoals voor de hand ligt, maken juist zij, wier bedoelingen zich slecht
verdragen met het bestaande waardensysteem van de geïnfluenceerde personen of
groepen, er graag en veelvuldig gebruik van. De ontdekkingen van de moderne
psychologie kunnen hun grote diensten bewijzen. Zij appelleren aan de primitieve
verlangens van de mens en ondergraven daardoor de heersende moraal, die het
bindend cement vormt van de samenleving. Ook de gezinsverhoudingen laten zij
niet onberoerd. Göbbels c.s. levert een sprekend voorbeeld van zulk een wijze van
doen. Gebruik makend van de moderne psychologische inzichten wist hij tallozen
te bewegen tot volstrekte overgave aan de collectiviteit - in dit geval de nationaal-

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

58
socialistische staats- en volksgemeenschap - en ontsloeg hen tegelijkertijd van de tot
dusverre gevoelde verplichtingen jegens de medegezinsleden. Het aantal gevallen,
waarin tijdens het nazi-bewind Duitse kinderen hun ouders in handen speelden van
de Gestapo is legio. Wordt het ons achteraf duidelijk, op welke manier het
nationaal-socialisme vele zijner ‘successen’ behaalde, onvoldoende realiseren wij
ons veelal, dat ook vandaag aan de dag mindere goden dan Göbbels steeds bezig
zijn, met welke bedoeling dan ook, om de gevestigde moraal aan te tasten. Tekenend
is wel, dat Engeland de beeldroman wenst te verbieden. Het is genoegzaam bekend,
dat de wetenschap niet altijd wordt toegepast met de bedoeling haar te doen strekken
tot het welzijn van de gehele maatschappij. Ook politieke machtswellustelingen en
handige, louter naar eigen voordeel strevende, zakenlieden passen haar dankbaar toe.
In de moderne communicatie-middelen als krant, vlugschrift, beeldroman, radio en
televisie vinden zij prachtige middelen om hun massa-psychologische kennis te eigen
bate te kunnen uitdragen.
De zogenaamde verlichte geesten van de 19de eeuw verwachtten wonderen van
het onderwijs. Typerend is de uitspraak van de Nederlandse hoogleraar Opsoomer,
die van oordeel is, dat het openen van genoeg scholen zal veroorzaken, dat de
gevangenissen kunnen worden gesloten. Helaas, is de verwachting van deze bekende
landgenoot niet in vervulling gegaan. Het aantal scholen - ook buiten Nederland - is
sedert de vorige eeuw zeer aanzienlijk toegenomen. In vrijwel ieder Westers land is
het kind verplicht om, na het bereiken van de zes- of zevenjarige leeftijd, meerdere
jaren een school te bezoeken. Deze dwang heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de
gelijker verdeling van de maatschappelijke kansen. Dit komt, wat het gezin aangaat,
evenwel reeds onmiddellijk neer op toenemende gezinsindividualisatie, doordat het
maatschappelijk leven als gevolg van het onderwijs verder wordt gedifferentiëerd.
De scholing schept de mogelijkheid om te worden opgenomen in een beroepskring
en een daarmee samenhangende sociale laag, die zonder scholing voor het bewuste
individu gesloten zou zijn gebleven. Maar het verplichte onderwijs is ook van invloed
op de verhoudingen binnen het gezin; het kan - en doet dit in bepaalde gevallen zeer
sterk - de traditionele gezagsverhoudingen ondermijnen en de psychische betrekkingen
labiliseren, terwijl het in menig geval een deel van de opvoedkundige functie van
het gezin overneemt.
Ofschoon de schrijver zich ten volle bewust is, dat niet alle factoren,
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die hun invloed met betrekking tot de moderne gezinsontwikkeling deden en deels
nog doen gelden, werden vermeld in het voorgaande, meent hij toch de meest
belangrijke te hebben opgesomd en behandeld. De vraag rijst nu, wat de positie is
van het moderne gezin als deel van de samenlevingstotaliteit en welk karakter dit
gezin draagt.
Wie wil aangeven, welke plaats en karakter van het hedendaagse Westerse gezin
zijn, staat voor een volstrekt hopeloze taak, wanneer zijn streven er op gericht is,
alle gezinstypen, die zich in de huidige Westerse maatschappij laten waarnemen,
onder de loupe te nemen. We treffen immers in de ons omringende samenleving een
veelheid van gezinstypen aan, die onderling verschillen qua basis, structuur,
psychologisch klimaat en functie. Hoeveel typen men wenst te zien, hangt af van
aard en aantal der gezichtpunten met betrekking tot een eventuele classificatie. Wil
men een typologische indeling volgens beroep, dan zijn de verschillen doorgaans
overwegend functie-verschillen, terwijl bij een indeling volgens levens- en
maatschappij-beschouwing hoofdzakelijk de structuur-verschillen zullen spreken.
Het gezin van de Gereformeerde industrie-arbeider of van de Gereformeerde
intellectueel kan structureel sterk overeenkomen met dat van de geloofsgenoot, die
in een nog geheel agrarische wereld zijn boerenberoep uitoefent, doch functioneel
zullen tussen deze gezinnen aanmerkelijke verschillen aan te wijzen zijn. Het gezin
van de Katholieke zakenman zal daarentegen van dat van de buitenkerkelijke
zakenman voornamelijk structureel verschillen; functioneel is er waarschijnlijk grote
overeenkomst. Wie werkelijk de verscheidenheid in gezinstypen in onze
gecompliceerde, gedifferentiëerde samenleving wil ontdekken, kan zich ten slotte
niet beperken tot slechts enkele indelings-criteria. Wil hij inderdaad enigermate recht
doen aan de bestaande verscheidenheid, dan dient hij er van doordrongen te zijn, dat
deze uitvloeisel is van de differentiërende werkzaamheid van vele factoren van op
zijn minst reeds psychologische, sociaal-culturele, economische en geografische
aard, die naar gelang tijd en plaats in steeds andere combinatie, alsook minder of
meer intensief, zich hebben doen gelden. Het is evenwel niet schrijvers bedoeling
om aan de verscheidenheid recht te doen. Zoals hij in voorgaande historische
beschouwing expliciet liet blijken, zocht hij naar hetgeen typisch was voor het gezin
uit vroeger tijd en zag hij vrijwel af van de bijzondere variaties op het grondpatroon.
Ook t.a.v. de behandeling van het moderne gezin gaat hij er van uit, dat in verband
met de probleemstelling alleen het
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typische van dit tijdvak betekenis heeft. Ten plattelande en zelfs binnen de steden
treffen wij tot op de huidige dag gezinstypen aan, die in menig opzicht het karakter
van het Middeleeuwse gezin hebben bewaard. Dit geldt dan nog in relatief geringe
mate voor de Angelsaksische en Noordwest-Europese landen, waar veel sterker het
stempel van burgerlijke levenswaardering en modern-industriële voortbrenging op
werd gedrukt dan op landen als Griekenland, Joegoslavië, Italië of Spanje. Maar,
waar het gezin nog de geest en de verhoudingen van een ver verleden tijd bezit,
voltrekken zich, welke sterke tegenkrachten zij ook mogen ondervinden,
veranderingen, die wijzen op een zich geleidelijk conformeren aan burgerlijke
levensidealen. In deze milieu's vindt een ontwikkeling plaats, die bewust of onbewust
is gericht op het zich verwerven van de burgerlijke levensstijl. Merkwaardig is, dat
dezelfde ontwikkeling eveneens is waar te nemen in een veel ‘jonger’ milieu, dat
der industrie-arbeiders. Margaret Mead schrijft: ‘The American family pattern is an
urban middle-class pattern, although upper-class patterns occur, and lower class
practice deviates sharply from middle-class standards, and rural family life still retains
the stamp of an earlier historical period. Films, comic strips, radio, and magazines
presuppose a middle-class family.’55) Wat Margaret Mead stelt voor Amerika, geldt
in het gehele Westen. De arbeiders, de haute bourgeoisie, de adel en de boeren kennen
gezinsidealen en verhoudingen, die nog altijd afwijken van die der ‘middle-class’,
maar de veranderingen in deze milieu's tenderen naar een realisering van burgerlijke
opvattingen en verhoudingen.
Onder invloed van vooral de eerder door schrijver genoemde factoren, die ook de
maatschappij in het algemeen een volkomen ander aanzijn hebben gegeven, is het
gezin zowel in opzicht van positie als karakter sedert twee eeuwen geleden een
volkomen ander gezin geworden. Wat zich hier en daar voor de sociale, economische
en politieke omwentelingen der 18de eeuw relatief flauw als nieuw in het gezinsleven
aftekent, is heden ten dage grondslag van de verhoudingen in de meerderheid der
gevallen.
De positie van het gezin als deel van het maatschappelijk geheel is in vergelijking
met eertijds zeer betekenend veranderd. De nauwe en dikwijls als knellend ervaren
banden, waardoor het gebonden was aan familie en/of locale gemeenschap, heeft het
doorgaans afgeworpen. Het open gezin maakte - zo wij Saal's terminologie willen
bezigen - over-
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wegend plaats voor het gesloten gezin. De vroegere onderschikking aan het grote
familie-verband en de buurt- of dorpsgemeenschap, die het gezin slechts een zeer
beperkte ruimte liet tot zelf-ontplooiing, is belangrijk minder geworden. Het
merkwaardig verschijnsel treedt op, dat familie en buurt inkrimpen, althans volgens
de in het gezin levende voorstelling. Niet alleen kiest vandaag de jongen dikwijls
zelf het meisje, ook het gezin kiest zijn familie in menig geval zelf, d.w.z. dat het uit
het ‘traditionele’ familieverband slechts een beperkt aantal verwanten in zijn kring
toelaat en als familie beschouwt. Neven en nichten komen steeds verder van ons af
te staan en zelfs komt het reeds vrij veelvuldig voor, dat de gezinnen van broers en
zusters bitter weinig voor ons betekenen. Het gezin verlangt een eigen leven te leiden
zonder inmenging van familie en buurt. Het beleeft zichzelf hoe langer hoe meer als
souverein ter zake van aangelegenheden, die zijn leden aangaan. Inmenging in zijn
problemen van zelfs diegenen, waarmee het zich emotioneel sterk verbonden weet
(de ouders van het echtpaar, goede vrienden, e.d.), wordt voortdurend meer ervaren
als schending van het gebied, dat het het zijne acht. Deze gezins-individualisatie,
waarvan de bel en de grendel op de deur indicaties zijn kunnen, houdt echter in, dat
bepaalde noden van het gezin in een tijd, waarin de overheid meer wil zijn dan alleen
hoedster van de openbare orde, in toenemende mate het onderwerp van overheidszorg
worden. Familie en buurt beknotten in een eerder stadium veelal zeer sterk de
mogelijkheid tot eigen ontwikkeling, maar zij schiepen ook de voorzieningen, die
nodig waren om gezins-crises te overkomen. Nu is het gezin in tijden van crisis
aangewezen op de goede wil van de Overheid, wier hulp en steun niet immer geheel
‘onbaatzuchtig’ is. Ten aanzien van het gezin heeft familiale en locale macht het
veld geruimd voor nationale macht. De ontwikkeling van staatkundige opvattingen
en verhoudingen is een factor van overwegende betekenis geworden met betrekking
tot de positie van het gezin in het maatschappelijk geheel. De situatie in de dictatoriale
staten van de 20ste eeuw wijst er op, hoezeer de Overheid kan ingrijpen in
gezinsverhoudingen. Het bewijs is niet geleverd tot dusverre, dat dictatoriale
Overheden er in slagen om hun oogmerken t.a.v. het gezin te bereiken, maar wel is
duidelijk geworden, welk een omwenteling door hun toedoen in het gezinsleven kan
worden teweeg gebracht. Waar de staat echter (nog) niet of nauwelijks ingrijpt in de
verhoudingen binnen de particuliere woning, is het moderne gezin een kleine
mensengroep, die over-
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wegend zonder anderer inmenging voor levensopgaven wordt gesteld, welke eerder
werden opgelost in overleg met of volgens de richtlijn van familie en buurt of dorp,
wier adviezen een ‘bindend karakter’ droegen. Daardoor is de verantwoordelijkheid
van het gezin voor eigen welzijn aanzienlijk toegenomen. De vrijheid van het gezin
verruimt de mogelijkheden van deze groep om zich te ontwikkelen volgens eigen
aard, maar dit betekent, dat het zich meer dan tevoren in concreto ontwikkelen zal
overeenkomstig zelf verworven normbesef. Met andere woorden het moderne
geïndividualiseerde gezin is een kwetsbaar gezin. Deze conclusie is men trouwens
eveneens gedwongen te trekken na een analyse van huwelijk, structuur, functie of
psychologisch klimaat.
Het huwelijk, dat vroeger in de meerderheid der gevallen ‘Situationsehe’ was, is
vandaag veelvuldig ‘Neigungsehe’. ‘In dem einen Typus ist die Liebe die Seele der
Ehe, im anderen tritt sie zurück. Im einen Fall schöpft die Ehe wesentlich ihre Kraft
von innen, im anderen Fall hauptsächlich von auszen, nämlich aus den objektiven
Mächten der Situation.’56) Het moderne huwelijk, dat, niet zelden tegen de wil van
wederzijdse families in, op grond van wederzijdse affectie tot stand komt en de basis
vormt van het geïndividualiseerde gezin, biedt de partners de mogelijkheid van
volkomen gemeenschap onder handhaving en zelfs maximale ontwikkeling der eigen
individualiteit, maar potentiëel is het ook een der voornaamste bronnen van een
mislukt leven. Niemand heeft waarschijnlijk ooit meer van zijn huwelijk gehoopt en
verwacht dan de moderne Westerse mens. Het is niet ongewoon, dat hij door een
huwelijk allereerst zijn erotische verlangens en pas dan zijn verlangens tot behoud
van de soort zoekt te bevredigen. Zelfs komt het veelvuldig voor, dat hij door en in
een huwelijk alleen de eerste zoekt te realiseren. De kilheid van het ‘gesellschaftliche’
samenlevingspatroon is een belangrijke reden, dat de mens van vandaag bewust zoekt
naar een levenspartner, die meer kan zijn dan de deelgenoot in voortplanting,
opvoeding en strijd om het dagelijks brood. Hij zoekt degeen, die hem boven alles
begrijpt in zijn geestelijke behoeften. Het is een misvatting, dat voor de moderne
mens in het huwelijk de zinnelijkheid praevaleert. De erotiek - de harmonieuze
koppeling van sexualiteit en geestelijk begrijpen - is bron en doel van de meeste
hedendaagse huwelijken en zij wordt beleefd als de grondvoorwaarde tot de vorming
van een gezin. Literatoren, toneelschrijvers en filmers leggen er voortdurend
getuigenis van af dit te verstaan. Door het te verstaan, stimule-
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ren zij een ontwikkeling, die werd opgeroepen door een veranderde mensbeschouwing
- het individualisme - en door zich wijzigende maatschappelijke verhoudingen - de
overgang van gemeenschaps- naar maatschappijpatroon. Het moderne huwelijk,
waarvan het welslagen vooral wordt bepaald door het vermogen der partners om
elkanders erotische verwachtingen blijvend te bevredigen, is een in aanleg uiterst
labiele verhouding.
De structuur van het huidige gezin weerspiegelt de samenlevings-structuur in de
Westerse democratieën. Het moderne gezin is een democratisch gezin, waardoor op
ieder individueel gezinslid groter verant-woordelijkheid wordt gelegd dan eertijds
het geval was. Van een qua norm sterk dominerende vaderfiguur is in dit gezinstype
geen sprake. Man en vrouw worden als gelijkwaardig opgevat en hebben als gevolg
van dien gelijke stem in de aangelegenheden, die het gezin betreffen. Naarmate het
kind ouder wordt, krijgt het meer zeggenschap in eigen en gemeenschappelijke zaken,
zodat het, bijna of geheel volwassen, volledig stemrecht geniet. In feite zullen
gewoonlijk de ouders een stem-overwicht bezitten en blijven bezitten - dit vloeit uit
het karakter van het gezin als groep voort -, doch dit is dan persoonlijk overwicht.
De autoritaire vaderfiguur en de dominerende ouders zijn deviaties van het huidige
cultuur-patroon. Ouders hebben vandaag tot taak, hun kinderen op te voeden tot
zelfstandigheid en hun mettertijd een plaats toe te kennen in het gezinsverband, die
neerkomt op toenemende en ten slotte volledige medezeggenschap. Het vroeger
gezinstype, waarin de man grote macht toeviel over vrouw en kinderen of waarin
ouders de leef-en denkwijze van hun kinderen dwingend aangaven, heeft plaats
gemaakt voor het democratische gezin of het gezin, dat onderweg is naar de
democratie. Waar deze eis van democratie samengaat met de toenemende
mogelijkheid om zonder al te grote materiële schade met het ouderlijk huis te breken,
is het duidelijk, dat - zelfs bij echtelijke harmonie - het ongeschonden voortbestaan
van een gezin niet is verzekerd. Het moreel van de ganse groep heeft extra accent
gekregen. Het gezag is teruggetreden voor de kameraadschap en, daar het gezin een
leven leidt zonder inmenging van de vroegere derden, is aanmerkelijk meer dan
voorheen de mogelijkheid aanwezig van uiteen vallen. Het moderne gezin moet
voldoen aan de eis een geestelijk onderkomen te zijn, anders raakt het
gedesorganiseerd. Dit brengt ons bij zijn functie.
In het geheel der functies, door het gezin uitgeoefend, hebben zich

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

64
belangrijke wijzigingen voorgedaan. Als de gewichtigste daaronder moet zeer zeker
gelden de accent-verschuiving van meer direct op het totale maatschappelijke welzijn
gerichte activiteiten naar activiteit, gericht op het individu als individu. Mettertijd
kwam steeds meer de nadruk te vallen op de koesterende of affectieve functie. Deze
functie is in wezen dè functie van het moderne gezin. Lag in een eerder stadium de
nadruk op de trits voortplanting-opvoeding-zorg voor het dagelijks brood, nu ligt
het accent op de bevrediging van elkanders individuele psychisch-geestelijke
behoeften. Man en vrouw hebben elkaar steeds minder nodig voor hun materiëel
bestaan en ook de kinderen zijn, wat dat aangaat, veel minder, althans veel korter,
op hun ouders aangewezen. Het hedendaagse gezin, dat is gegrond op burgerlijke
levensidealen, heeft tot gewichtigste taak om een wijkplaats te zijn voor hen, die dag
in dag uit worden geconfronteerd met een ontgoochelende wereld van onpersoonlijke
aard.
Het psychologisch klimaat van het moderne gezin is labiel. Dit vloeit enerzijds
voort uit de structurele en functionele veranderingen in het gezin, alsmede uit de
individualisatie van dit instituut. Anderzijds vloeit het voort uit de dynamiek van een
weinig geïntegreerde maatschappij. In ‘The neurotic personality of our time’ ontwerpt
Karen Horney het beeld van de hedendaagse mens in de geïndustrialiseerde en
geurbaniseerde samenleving. Een soortgelijk beeld ontmoeten we, wanneer we Erich
Fromm's ‘Fear of freedom’ ter hand nemen. De analyse van psychologen als Horney
en Fromm, maar ook van sociologen en wijsgeren, doordringt ons van de labiliteit
van onszelf en onze tijdgenoten, die deel hebben aan de Westerse beschaving.
Systematisch door opvoeding doordrongen van de waarde een eigen individualiteit
te bezitten, hebben wij ons IK gecultiveerd, maar nimmer was er een
maatschappijvorm ook, waarin dat IK zozeer werd gedwongen om zichzelve te
ontdekken. Onderwijl daagt de buitenwereld de persoon onophoudelijk tot keuze uit.
Het ontbreken van een helder gestructureerd perspectief maakt de moderne mens,
die zich zo zeer van zichzelve bewust is, tot een onevenwichtig en kwetsbaar individu
en dit zowel buiten het gezin als daarbinnen. De gezinsindividualisatie, alsmede de
wijziging in structuur en functie van dit instituut, brengen met zich mee, dat de
betekenis van het psychologisch klimaat voor het welzijn van het gezin in sterke
mate is toegenomen. Labiliteit in het psychologisch klimaat van het huidige gezin
is meer dan eertijds een bron van sociale desorganisatie binnen
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het gezin zelf, maar ook in het bredere maatschappelijke verband.
Het moderne Westerse gezin is, zoals eerder opgemerkt, een uiterst kwetsbare
groep. Het wil een opgave vervullen, die hoge eisen stelt aan moraal en psychische
structuur van zijn leden. Door allereerst koesteringsgroep te zijn, wordt het
gemakkelijk een mislukking, maar indien het slaagt in het volbrengen van de
voornaamste opgaaf, blijkt het, als geen ander instituut, aan het verlangen van armen
en rijken, van eenvoudigen en gecompliceerden te voldoen, hun dat te bieden, wat
zij als moderne mensen zozeer voelen te behoeven, n.l. vrijheid in geborgenheid.
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Hoofdstuk IV
De positie-verandering van het Nederlandse gezin na 1900
Dit onderzoek is bedoeld om de veranderingen te ontdekken, die zich in het karakter
en de positie van het Nederlandse gezin in de laatste halve eeuw hebben voltrokken.
Om vast te kunnen stellen, welke positie-wijziging ons gezin in deze periode
doormaakte, is het noodzakelijk om vooraf te bepalen, wat onder de positie van een
instituut dient te worden verstaan. In het voorgaande vindt men hier en daar
aanwijzingen over de richting, waarin schrijvers denken zich dienaangaande beweegt.
Zo met name in de inleiding tot dit onderzoek, waar hij spreekt van de doorgaans
onderkenbare hiërarchie in de veelheid van moreel-juridische, transpersonale
ordeningen, waarbinnen het menselijk leven wordt geleefd. Tevens in de beide
volgende hoofdstukken en, wat die aangaat, misschien het meest duidelijk in het
laatste, n.l. daar, waar het proces der gezins-individualisering wordt behandeld. Maar
deze aanwijzingen zijn bijeen niet voldoende om misvattingen omtrent de bij schrijver
levende opvattingen over de positie van een instituut te voorkomen.
De betrekkingen in iedere menselijke samenleving berusten op een zedelijke
waarden-schaal, die door de samenlevingsleden wordt aanvaard. Daar de betrekkingen
tussen de individuen zijn gebaseerd op een hiërarchie van waarden, zijn bepaalde
relaties moreel ondergeschikt aan andere; zij bestaan bij de gratie van die andere of
worden er ten minste door in hun ontwikkeling begrensd. Dit houdt in, dat instituten,
die per slot zijn op te vatten als duurzame tussen-menselijke ordeningen, waardoor
en waarbinnen de als positief zedelijk ervaren samenlevings-doelen worden
gerealiseerd, dikwijls t.o.v. elkander in een manifeste of latente hiërarchische
verhouding staan. Door uiteenlopende inter-institutionele verschijnselen wordt dit
meer of minder helder geïndiceerd. Ziet men
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naar Nederland, dan ontwaart men onmiddellijk zulk een verhouding tussen staat en
provincie. Het recht van de centrale overheid om - zij het onder restrictie - provinciale
verordeningen nietig te verklaren, wijst er op, dat er een hiërarchische betrekking
tussen beide instituten moet bestaan. Doch men behoeft zich beslist niet te beperken
tot gecodificeerde relaties om zulk een betrekking te kunnen aanwijzen. Waar de
familie de huwelijkspartners van haar leden kiest, is er evenzeer een hiërarchische
verhouding tussen twee instituten, n.l. tussen de grote verwantengroep en het gezin.
De positie van een instituut, op te vatten als de plaats, die het inneemt in de totale
institutionele rangorde van een maatschappij, laat zich niet immer gemakkelijk
bepalen, doch dit mag niet tot de conclusie leiden, dat dit begrip ‘positie’ in het
sociaalwetenschappelijk denken onvruchtbaar is. Het begrip is geen product van het
volledig abstracte denken, maar het resultaat van het in iedere maatschappij
waarneembare hiërarchisch institutioneel verband, dat is gebaseerd op de
uiteenlopende betekenis der aanvaarde ethische waarden.
Het zou een zeer uitgebreid en moeilijk onderzoek vragen, wanneer werd getracht,
de institutionele rangorde te bepalen van de Nederlandse maatschappij rond de laatste
eeuwwisseling en van die van vandaag. En het zou zeer de vraag zijn, of dit onderzoek
tot klare zekerheden zou leiden. Het lijkt echter, daar het toch vooral gaat om de
reële problematiek van het hedendaagse Nederlandse gezin, niet noodzakelijk te zijn,
dat de onderzoeker zo ver gaat. Het lijkt verantwoord om slechts na te gaan, of en
in hoeverre zich een wijziging in de laatste vijf decenniën heeft voorgedaan in de
verhouding tussen het Nederlandse gezin enerzijds en familie, buurt, kerk en staat
anderzijds. Want al is de totale ‘Umwelt’ van ons gezin veranderd en al zijn er allerlei
instituten, die dat voordien niet deden, invloed op onze kleinste verwantengroep gaan
uitoefenen, familie, buurt, kerk en staat kunnen zich in de Westerse cultuur (in
afnemende of toenemende) mate als gezags-instituten tegenover het gezin doen
gelden. Zij zijn dè instituten, die, volgens de Westerse normen, aanspraak kunnen
maken op groter of kleiner recht tot ingrijpen in de gezins-verhoudingen. Andere
instituten, als bedrijf, jeugdvereniging en sportclub, komt (weer volgens de normen)
geen enkele competentie toe over het gezinsleven. Zij staan, wanneer men nog een
ogenblik ‘hiërarchisch’ denkt, hoogstens ‘naast’ en niet zelden ‘beneden’ het gezin.
Aan hen dient de aandacht te worden gegeven, in zoverre zij
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het bestaan van het gezin influenceren of zijn gaan influenceren, waar het karakter
van het gezin ter sprake komt.
Men vraagt zich mogelijk af, waarom een behandeling van de positie-veranderingen
van het Nederlandse gezin vooraf gaat aan die van zijn karakter-wijzigingen. Dat
eerst de positie van deze zo belangrijke groep wordt beschouwd, heeft een zeer goede
reden. Uit het voorgaande hoofdstuk is hopelijk voldoende duidelijk gebleken, dat
- al hangen positie- en karakter-wijzigingen door wederzijdse beïnvloeding ten
nauwste samen - de positie-verandering het gezin mogelijkheden bood, die zonder
deze verandering zich niet zouden hebben voorgedaan. De toegenomen
gezins-autonomie, zoals die in het raam van de maatschappelijke ontwikkeling in
het Westen werd verworven, was voorwaarde tot de unieke structuur en functie,
alsook tot de bijzondere psychologische verhoudingen in het moderne Westerse
gezin. Het is daarom, dat aan een behandeling van de positie van het Nederlandse
gezin vóór een behandeling van het karakter de voorkeur wordt gegeven.
Wie zoekt naar literatuur over de wijzigingen, die zich in de positie van het
Nederlandse gezin gedurende de laatste 5 decenniën hebben voorgedaan, kan het
geluk te beurt vallen, dat hij stoot op een drietal artikelen, resp. geschreven door
Kruijt, Saal en Hofstee. De bedoelde artikelen zijn met name Kruijt's: ‘Het gezin in
verschillende delen van ons land’ (1938), Saal's: ‘Het gezinsleven in Nederland, met
name ten plattelande’ (1951) en Hofstee's: ‘Regionale verscheidenheid in de
ontwikkeling van het aantal geboorten in Nederland in de 2e helft van de 19e eeuw’
(1954). Hier zij weergegeven, wat deze drie sociologische auteurs schrijven over de
positie-verandering van ons gezin.
Bij Kruijt vinden we: ‘Ook de verhouding tussen de naast elkaar wonende gezinnen
heeft zich gewijzigd, naarmate het gezin zijn functie van productie-eenheid verliest.
In de oude dorpsgemeenschappen was de betekenis der burendiensten groot: bij
oogst, bij ziekte, verhuizing, begrafenis, lenen van werktuigen enz. Meer en meer
verdwijnt deze burenhulp, allereerst waar de economische functie van het gezin is
verdwenen, maar ook waar het gezinsbedrijf gehandhaafd is: daar maakt de burenhulp
plaats voor betaalde arbeid of hulp door verzekeringsmaatschappij of vereniging.
Daarmee valt de dorpsgemeenschap uiteen in zich souverein voelende en zich naar
buiten afsluitende gezinnen: het gezins-individualisme doet zijn intrede. In het oude
Kempenland mocht iedere dorpeling de boerderij zonder kloppen binnenlopen en
bemoeide zich ieder lid
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van de dorpsgemeenschap op straat met de opvoeding der kinderen, die hij
tegenkwam, wees ze terecht of strafte ze, als dit nodig was. Het werd kwalijk
genomen, als men ze maar liet begaan. De ouders hadden geen tijd, het gezinsbedrijf
nam ze geheel in beslag. Het overheersende type van het huidige gezin echter bemoeit
zich intensiever met de kinderen en is naijverig op bemoeizucht van buiten. De
gesloten voordeur, de bel, de gordijnen, de schuttingen of hagen zijn zichtbare tekenen,
dat men zich naar buiten afsluit. De toenemende neiging tot gezins-individualisme
is bijvoorbeeld te zien in het volgende feit, door een woningbouwvereniging te
Enschede in een gedenkboek vermeld: (Bij de eerste in 1908 gebouwde blokken
waren “de eerste en laatste woning in een straat niet zo gewild, omdat men dan geen
buren tegenover de keukendeur had (de keukens zijn n.l. “uitgebouwd”); thans is
men niet meer zo op buren-conversatie gesteld en het werd zeer gewaardeerd, dat
door het bestuur werd besloten, tussen de uitbouwen schuttingen te plaatsen”. In de
gemeente Ede kan dr. van Eck constateren, dat de agrarische bewoners der landelijke
buurten ook reeds deze afsluiting vertonen, nog sterker de fabriekarbeiders en het
allermeest de bewoners van een middenstandswoning met hoge huren. De keerzijde
van de burenhulp is immers de burenruzie!’ Wat Kruijt dus constateerde in 1938,
was een toenemend gezins-individualisme in ons land. Een gezinsindividualisme,
dat hij zag geïndiceerd door de afnemende bereidheid der gezinnen, hun kinderen
mede te laten opvoeden door buurt of dorp; geïndiceerd ook door het aanbrengen
van scheidingen tussen erf en erf, met de bedoeling zich te beschermen tegen de
(blijkbaar in toenemende mate als onbescheiden ervaren) blikken van de leden der
omwonende gezinnen. Wanneer schrijver goed ziet, zijn er verschillende aanwijzingen,
dat dit individualisme zich in onze grotere steden, overigens reeds lang voor de 20ste
eeuw aanbrak, had ingezet.
Saal schreef in zijn artikel: ‘Indien wij de sociale positie van het gezin in historisch
perspectief beschouwen, dan zien wij, dat zich geleidelijk aan een
individualiseringsproces heeft voltrokken.’ .........‘Dit proces heeft zich in de stad
eerder en vooral ook stringenter doorgezet dan op het platteland, waar althans in
sommige streken het gezinsindividualisme nog niet of nauwelijks voorkomt. In
hoeverre deze ontwikkeling doorgang zal vinden, valt bezwaarlijk met enige zekerheid
te zeggen.’
‘De (hierboven geschetste) ontwikkeling der maatschappelijke en
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geestelijke confrontatie van het platteland met de stad doet naar ons oordeel ten
aanzien van alle sectoren des levens haar invloed gelden, dus ook met betrekking tot
huwelijk en gezin. Terwijl sinds de tweede helft der negentiende eeuw in het algemeen
de vrije huwelijkskeus op basis van wederzijdse liefde als enig juiste sociaal-etische
norm en onbetwistbaar prerogatief der jongere generatie wordt aanvaard, zowel onder
de gegoede burgerij als in de hogere kringen der maatschappij, is dit nog geenszins
het geval onder de boerenbevolking, (gelijk wij reeds hebben geconstateerd.) Daar
zijn tot nu toe, in de ene streek meer dan in de andere, de economische motieven bij
de huwelijkssluiting veelal doorslaggevend geweest, niet alleen bij de ouders, doch
eveneens bij de zoons en dochters zelf. In weerwil hiervan valt toch ook onder deze
sociale groep een gewijzigde opvatting te bespeuren, die enerzijds sinds enkele
decenniën, zoals bijvoorbeeld in Noord-Holland, vrij volledig ingang heeft gevonden,
anderzijds geleidelijk aan bezig is door te breken, met name onder het opgroeiend
geslacht, dat nieuwe verwachtingen en idealen heeft omtrent huwelijks- en
gezinsleven, en daarbij oude levensstijl en levensgewoonten afwijst en de rug toekeert.
‘Hebben derhalve enerzijds cultuurinvloeden van buitenaf nieuwe verwachtingen
en idealen omtrent huwelijks- en gezinsleven onder de boerenbevolking doen ontstaan,
anderzijds - ofschoon in nauwe samenhang met het voorgaande - dient gewezen te
worden op de desintegratie van de maatschappij in het algemeen, de versplintering
van de levenseenheid, waarin ook de plattelandssamenleving in toenemende mate is
of wordt betrokken. Waar de mens zich niet langer voelt opgenomen in het grotere
levensgeheel van buurt, buurtschap en dorp, zoekt hij als het ware instinctief
beschutting en bescherming binnen de kleinere en intiemere gemeenschap van het
gezin. Reeds hierdoor zal het gezin zich min of meer automatisch gaan afsluiten voor
de buitenwereld.’ In dit citaat wordt evenals in dat, ontleend aan Kruijt's artikel,
gewezen op de gezinsindividualisatie; ook hier wordt gesteld, dat het gezin de banden
met buurt en dorp losser maakt, maar - al wordt het niet met zoveel woorden gezegd
- men kan uit de regels van de schrijver tevens afleiden, dat het gezinsindividualisme
op meer neerkomt dan alleen op losmaking uit de territoriale groep.
Bij Hofstee kunnen we lezen: ‘Een verschijnsel, dat met de ontwikkeling van
moderne denkbeelden en moderne vormen van maatschappelijk leven in de 19e eeuw
eveneens gepaard ging, was een toenemende indi-
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vidualisering van de afzonderlijke leden van de familie en een geringere geneigdheid
om eigen leven ondergeschikt te maken aan, en in te passen in dat van de familie als
geheel. Dit uit zich o.a. hierin, dat het bijeenwonen van drie generaties - grootouders,
ouders en kinderen en eventueel ongetrouwde ooms en tantes - in één gezinsverband
bij de boeren in het Westen en het Noorden van ons land in de 19de eeuw steeds
meer in onbruik geraakt en daarvoor het moderne gezin, slechts bestaande uit ouders
en kinderen, in de plaats treedt. Dit individualiseringsproces en de invloeden, die het
uitoefende op de gezinsvorm, zijn jammer genoeg in ons land nog nauwelijks
bestudeerd. Hoewel materiële factoren hierbij ongetwijfeld ook van belang zijn
geweest, lijkt het wel waarschijnlijk, dat verandering in de bestaande denkbeelden
en opvattingen hierin de voornaamste rol zal hebben gespeeld. In de agrarische wereld
leidde het o.a. tot de consequentie, dat, meestal op nog betrekkelijk jonge leeftijd,
de ouders met de nog ongetrouwde kinderen de boerderij verlieten en deze aan een
trouwende zoon en zijn jonge vrouw overdroegen. De mogelijkheid voor de
ongetrouwde broers en zusters om op de ouderlijke boerderij een functie en
bestaanszekerheid te vinden, zoals dat vroeger het geval was, verviel op deze wijze.
Zoals bekend heeft het klassieke gezin van drie generaties op de zandgronden zich
zelfs nog tot in onze tijd gehandhaafd, al vertoont het ook daar duidelijke tekenen
van verzwakking.’ Volgens dit citaat ziet ook Hofstee een toenemend
gezins-individualisme in Nederland. Anders dan Kruijt en Saal spreekt hij echter van
een geringere bereidheid om het eigen leven ondergeschikt te maken aan de belangen
van het grotere familieverband.
Het ware onjuist, uit het aangehaalde de conclusie te trekken, dat voor de eerste
twee auteurs het toegenomen gezins-individualisme in Nederland zou betekenen de
verzwakking van de band tussen gezin en buurt, terwijl het voor de laatste zou zijn
de verzwakking van de band tussen gezin en familie. Al blijkt dit niet uit de
respectievelijke citaten, de drie auteurs zijn het er onderling over eens, dat het
toegenomen gezins-individualisme in Nederland moet worden gezien als een
groeiende gezins-autonomie als gevolg van de tanende autoriteit van zowel het grotere
genealogische verband als het locale verband. De citaten werden dan ook niet gekozen
om de ‘eenzijdigheid’ van hun schrijvers in het licht te stellen; zij werden gekozen,
omdat de auteurs, elk na eigen onderzoek, tot belangwekkende uitspraken kwamen,
die deels identiek zijn en voor het overige elkander aanvullen.
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Wat we bij Kruijt, Saal en Hofstee vinden, is, dat de wijziging in de positie van het
gezin hier te lande in overeenstemming is met de tendentie, aangewezen in Hoofdstuk
III. Evenals in andere Westerse landen, is ook in Nederland het gezins-individualisme
gegroeid en - volledigheidshalve - het is nog steeds groeiende. Beperken wij ons tot
de ontwikkeling van de laatste 50 jaar, dan kan worden vastgesteld, dat de
gezins-individualisatie omstreeks 1900 in bepaalde, vooral stedelijke, Nederlandse
milieu's reeds vrij ver gevorderd was, maar dat in andere milieu's toenmaals nog
nauwelijks zulk een individualisatie voorkwam. Sedertdien heeft het
individualiserings-proces zich voortgezet, waar het reeds betekenend was, en het
heeft zich ingezet, waar het toendertijd eigenlijk nog niet was begonnen. Overal is
de morele, emotionele en coöperatieve verbondenheid van het gezin met familie en
buurt als zodanig afgenomen. Dat dit verschijnsel het meest is opgevallen in de
plattelands-samenleving, ligt voor de hand; de Nederlandse sociografie heeft immers
vooral, of beter: eigenlijk alleen oog gehad voor 't land. Dit doet echter niets af of
toe aan het feit, dat de gezins-individualisatie als proces het helderst waarneembaar
was in de relatief sterk traditioneel gebonden milieu's, met name onder de boeren.
In die stedelijke kringen, waar het individualisme als levensopvatting diep had wortel
geschoten, waren de ‘kluisters’ van familie en buurt vijftig jaar geleden dikwijls
reeds afgeworpen, maar in andere kringen was toenmaals op het stuk van
‘gezinsvrijheid’ nog veel te wensen, zodat door het daar plotseling ingang vindend
individualisme en een even plotselinge dynamisering van het leven opvallende
veranderingen plaats grepen. Wanneer men in aanmerking neemt, dat het fel-kleurige
mozaiek van levensstijlen binnen het Nederlandse volk in de laatste decenniën
aanmerkelijk is verbleekt, dat m.a.w. een stijl-nivellering is opgetreden, die goeddeels
neerkwam op een conformering van het onburgerlijke aan het individualistisch
burgerlijke, dan worden de hierboven aangegeven tempo-verschillen in het
gezins-individualiserings-proces alleszins duidelijk. Zonder daarmee hun vermogen
tot een eigen culturele creativiteit te ontkennen, moet toch worden gesteld, dat de
eerder geïsoleerde plattelander en de lang geproletariseerde (en daardoor eveneens
geïsoleerde) arbeider werden geraakt door de culturele doelstrevingen van de stedelijke
burgerij, aan wier leefwijze zij zich trachtten te conformeren. Zij namen veel van de
burger over en de overname beperkte zich niet tot louter uiterlijkheden, zoals bijv.
de kleding. Zij sloot ook in het bewust of on-
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bewust overnemen van de richtlijnen, die in de burgerlijke wereld golden t.a.v. de
tussen-menselijke verhoudingen.
De gezins-individualisering behoort tot een orde van verschijnselen, die moeilijk
statistisch kunnen worden verhelderd. Er zijn evenwel enkele indicaties van de mate,
waarin het gezins-individualisme zich voordoet, die in beginsel tot op zekere hoogte
of geheel kwantificeerbaar zijn. Te noemen zijn: de onvrijheid of vrijheid van het
individu inzake de huwelijkskeuze, de introuw en de opname van ongehuwde, minder
valide of sociaal zwakke alleenstaande verwanten, de frequentie van familieen
burenbezoek, de frequentie en de aard van de burendiensten. Doch al laten deze
indicaties zich in principe kwantificeren, dit houdt nog niet in, dat het mogelijk zou
zijn om hen inderdaad te bezigen als exact ‘bewijsmateriaal’ van een in Nederland
in de laatste halve eeuw gegroeid gezins-individualisme. Want, zoals trouwens te
verwachten was, werden noch door het Centraal Bureau voor de Statistiek, noch door
enige andere Nederlandse instelling, statistieken aangelegd van de toename van de
huwelijksvrijheid of de afname van het familie- en burenbezoek. Het C.B.S. heeft
weliswaar landelijke gegevens over de samenstelling der huishoudingen, maar hieruit
laat zich niets nauwkeurigs afleiden omtrent de veranderde verhouding tussen gezin
en familie. Zouden exacte cijfers verkrijgbaar zijn omtrent de absolute verhouding
tussen het aantal gezins- en het aantal familie-huishoudingen in de jaren, waarin
volkstellingen werden gehouden, dan eerst zou het afnemend familisme enigermate
nauwkeurig aantoonbaar zijn. Dat neemt niet weg, dat bedoelde
huishoudings-gegevens van het C.B.S. de aandacht waard zijn. Terwijl dit bureau in
1920 kon vaststellen, dat voor Nederland als geheel per 1000 hoofden van huishoudens
(huishoudingen van twee of meer personen) 304 ‘andere leden van huishoudens’
voorkwamen, bleken er dat in 1930 240 en in 1947 164 te zijn.57) Deze ‘andere leden’
zijn in 1947 voor 60% personen, die wel verwant zijn aan het hoofd van het
huishouden, maar niet tot deze in echtelijke betrekking staan of tot zijn kinderen
behoren. Het C.B.S. heeft deze groep niet verder onderverdeeld, maar men mag
aannemen, dat het hier gaat om verwanten, die in zeer uiteenlopende betrekking staan
tot het hoofd van het huishouden. De resterende 40% van de groep ‘andere leden’
bestaat uit niet-verwanten van het hoofd van het huishouden, die als kostganger of
in een soortgelijke positie - nimmer als werknemer van het hoofd - in de huishouding
zijn opgenomen. Wanneer het nu waar zou zijn, dat de
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verhouding tussen verwante en niet-verwante ‘andere leden’ mettertijd vrijwel
constant zou zijn gebleven, dan mogen wij uit de cijfers van de jaren 1920, 1930 en
1947 de gevolgtrekking maken, dat het aantal familie-huishoudingen in vergelijking
met het aantal gezins-huishoudingen belangrijk is afgenomen in ons land. Dit zou
geheel stroken met hetgeen, wat eerder door Hofstee en schrijver dezes werd geschetst.
Het is evenwel onmogelijk om waar te maken, dat die verhouding mettertijd
nauwelijks wijziging onderging, want eerst in 1947 werd de categorie ‘andere leden’
onderverdeeld in ‘overige verwanten’ en ‘andere inwonenden’. Wie daarom slechts
gelooft in een statistische sociologie, is niet te overtuigen van de toegenomen
betekenis van het gezins-individualisme in Nederland. Hoezeer te betreuren misschien,
de gezins-individualisatie hier te lande is eigenlijk alleen te volgen door de bestudering
van het (te weinig omvangrijke) materiaal over het gezin in ons land, aangedragen
door sociografen, en door persoonlijke vergelijking van wat in eigen en anderer
milieu is en was. Wat het laatste betreft, onverschillig wie zich verdiept in de
verhoudingen, zoals zij waren tussen het gezin van zijn grootouders en hun buurt en
familie, om deze te vergelijken met die tussen zijn gezin en zijn buurt en familie hij moet tot de conclusie komen, dat het gezin mettertijd meer eigen heer en meester
werd ter zake van de betrekkingen tot omwonenden en verwanten. In het algemeen
is de veranderde relatie tussen het gezin enerzijds en familie en locale eenheid
anderzijds overwegend terug te voeren tot de groei van een nieuwe instelling tegenover
huwelijk en gezin. Opgemerkt dient hier echter nog te worden, dat, naast een ‘actief’
gezins-individualisme, is voorgekomen en nog voorkomt een ‘passief’
gezins-individualisme. Het gezin is steeds meer zijn vrijheid als gezin gaan begeren,
maar soms ook heeft het zijn vrijheid verkregen tegen wil en dank. Door de structuur
van de sociale omgeving is het ‘bevrijd’ van de inmenging van familie en buurt.
Vooral gezinnen, die over grote afstand zijn gemigreerd, treft dit lot. Al is onze
gezins-individualisatie overwegend door de gezinnen zelf begeerd, zij heeft toch iets
‘tweeslachtigs’.
Ofschoon dit onderzoek het karakter draagt van een generaliserend onderzoek,
zou het toch onjuist zijn om geheel voorbij te gaan aan de belangrijke locale, regionale
en laagsgewijze verschillen in de mate van gezins-individualisme, die zich in het
huidige Nederland voordoen. Ofschoon de afbraak van de oude normen en vormen
binnen menige niet-burgerlijke groep in snel tempo plaats vond, mag men zeker niet
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stellen, dat het gezin binnen onze grenzen langzamerhand overal dezelfde vrijheid
geniet. De band met familie en buurt is bijv. in het Zuiden en Oosten hechter dan in
het Noorden en Westen. Zij is op het land in het algemeen nauwer dan in de stad. In
de zogenaamde betere buurten der steden is zij veel losser dan in de volkswijken.
Tabel I maakt dit voor een deel duidelijk:

Tabel 1
Aantal leden van huishoudens (zonder gezinshoofden) per 1000 hoofden
van huishoudens, voor de provincies en de 4 grote steden, 31 Mei 1947.58)
provincie of stad
Groningen

echtgenoten
862

kinderen
1747

overige verwanten
78

Friesland

857

1913

86

Drenthe

885

2148

108

Overijssel

869

2082

141

Gelderland

857

2081

135

Utrecht

848

1900

93

Noord-Holland

840

1643

76

Zuid-Holland

847

1772

84

Zeeland

850

1720

113

Noord-Brabant

861

2625

115

Limburg

861

2497

123

NEDERLAND

853

1953

99

Amsterdam

827

1415

69

's-Gravenhage

853

1566

75

Rotterdam

819

1537

87

Utrecht

844

1748

85

Uit de laatste kolom van bovenstaande tabel blijkt, dat familie-huishoudingen in
de diluviale provincies en in Zeeland relatief veel voorkomen, terwijl zulke
huishoudingen in de beide Hollanden, Friesland en Groningen verhoudingsgewijs
weinig aanwezig zijn. Uit de tabel kan worden afgeleid, dat het familisme, zich uitend
in introuw en opname van familieleden, zich het meest heeft gehandhaafd in die
landsdelen, waaraan de moderne ontwikkeling tot ongeveer het midden van de vorige
eeuw vrijwel of geheel voorbij ging. Het samenwonen van
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familie-leden is overigens, al blijkt het onvoldoende uit de tabel, voornamelijk een
plattelands-verschijnsel en dan nog zeer overwegend een verschijnsel, dat zich onder
de agrarische bevolking voordoet. Dit lijkt mogelijk wat in strijd met de bovenstaande
cijfers. Men vindt daaronder immers voor Zuid-Holland als geheel op 1000
huishoudingshoofden 84 ‘overige verwanten’ en voor Rotterdam op 1000 hoofden
87 van dezulken. Hier dient echter te worden gedacht aan het feit, dat de woningnood
zich in de grote steden, en in het bijzonder in Rotterdam, veel sterker heeft voorgedaan
dan in de kleinere steden en op het platteland. De inwoning van verwanten bij het
gezin was (en is) in de grote gemeenten overwegend niet-traditioneel. De meerderheid
van deze samenwoningen zijn zogenaamd ‘gedwongen’, wat hierop neerkomt bijv.,
dat een jong echtpaar tijdelijk bij de ouders van hem of haar gaat inwonen, omdat
geen huis beschikbaar is. Dit is een kwalitatief volkomen ander familisme als dat
van de agrariërs in het Zuiden of Oosten van het land. Het oudere en het jongere
echtpaar hebben de wens, dat samenwoning tijdelijk zal zijn en in de kring, waartoe
zij behoren, wordt het normaal gevonden, dat een gezin een eigen woning heeft. Op
het diluvium is het vaak nog volkomen anders. G.J. Wuestenenk schrijft: ‘Het bij de
ouders introuwen is in de Gelderse Achterhoek al een oude traditie. En mocht het al
eens voorkomen dat Vader en Moeder een boerderij gaan verlaten en de zoon onder
het geven van een royale bruiloft zijn bruid er weer naar toe voert, dan geeft dit voor
velen aanleiding tot het trekken van de conclusie, dat de ouders wel niet veel zullen
ophebben met het jonge vrouwtje of dat ouders en kinderen niet met elkaar overweg
kunnen.’59) Dat dit zo is, zal door vele kenners van Saksisch Nederland worden
bevestigd. Schrijver dezes bleek, dat onder de boerenbevolking in de Graafschap de
familie-huishoudingen zich dan ook tot de gezinshuishoudingen verhielden ongeveer
als 1:I. Hij vond in dat gebied tientallen agrarische huishoudingen, waarin 4 generaties
van verwanten waren opgenomen.
Dat, zij het met veel tact, sinds enige jaren zowel door landbouw-maatschappij
als door kerk scherp actie tegen het Achterhoekse familisme wordt gevoerd, is evenwel
zeer tekenend. Het koor van stemmen, dat zich richt tegen de traditionele
samenwoning, zwelt steeds aan. Bij een werkbezoek, dat Hare Majesteit de Koningin
in 1954 aan de Achterhoek bracht, sprak de burgemeester van Aalten in zijn rede
o.m. uit: ‘Een vraagstuk, dat in onze plattelandssamenleving voortdurend
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sterker aandacht vraagt, is het zogenaamde “introuwen” in boerderijen - de traditionele
samenwoningen. Bij huwelijk van zoon of dochter, die later het bedrijf der ouders
zal overnemen, komt het jonge gezin inwonen bij de ouders en vormen zij samen
één gezin. Dit gebruik treffen we ook elders op de zandgronden van oostelijk
Nederland aan, maar in onze Achterhoek wel zeer intensief. Van geslacht op geslacht
heeft deze traditie zich gehandhaafd, zonder dat veel van oppositie daartegen of van
moeilijkheden naar buiten bleek. Uit het feit, dat in menige kring - van de kerk, van
het maatschappelijk werk, van de landbouworganisaties - dit vraagstuk telkens aan
de orde gesteld wordt en uit de resultaten der gehouden besprekingen en
onderzoekingen - ook met betrokkenen zelf - blijkt duidelijk, dat deze samenwoning
niet algemeen meer als “normaal” wordt beschouwd, maar dat men begrip krijgt voor
de moeite, de zorg en spanning, die hier verborgen liggen.’ En Aalten's burgemeester
vervolgde daarna met: ‘De kentering der plattelandssamenleving heeft deze
ontwikkeling bevorderd. De ontsluiting van het platteland voltrekt zich ook in onze
Achterhoek in snel tempo: door de vele verkeersmogelijkheden, door radio en pers,
door organisatie en coöperatie, door landbouwonderwijs en
landbouw-huishoudonderwijs, door ontwikkeling en ontspanning in
plattelandsvrouwenbonden en jonge boerenorganisaties. De oude gemeenschap werd
opengelegd en de binding aan traditie, zede, het “gebruuk” werd minder sterk, mede
tengevolge van de voorgaande industrialisatie. Bij een gesprek, dat onlangs met
jongeren uit deze omgeving over deze samenwoning werd gevoerd, bleek duidelijk,
dat de bezwaren als zeer ernstig werden ondervonden. Soms sprak men - fel en
bewogen - van een zwaar juk, van een sterke belemmering van jong huwelijks- en
gezinsleven, van een moeilijk te verstouwen leed.’60) Nog een andere stem moge hier
spreken, niet die van een individu, maar die van een vergadering en wel die van de
classicale vergadering van de classis Zutphen van de Nederlands Hervormde Kerk.
Nadat op 24 mei 1954 door twee bestuursleden van de Gelderse Maatschappij van
Landbouw voor deze vergadering inleidingen over de traditionele samenwoning
waren gehouden, werd volgende motie aangenomen: ‘De Classicale Vergadering
van Zutphen heeft in haar vergadering van 24 mei uitvoerig gesproken over de
samenwoning op de boerderij en met grote verontrusting de moeilijke verhoudingen
beseft, waarin vele, zowel oudere als jongere, gezinnen daardoor leven. De Classicale
Vergadering meent, dat het noodzakelijk is,
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dat deze oude gewoonte, met behoud van het goede, zoveel mogelijk doorbroken
wordt in het belang van het gezin en van het geestelijk leven. De kerk zal zich met
dit probleem blijven bezig houden en met U zoeken naar een verantwoorde
oplossing.’61)
In een gebied, waar de gezinsindividualisatie nog nauwelijks heeft ingezet, wil de
kerk, die toch niet de naam heeft wegbereider van het nieuwe te zijn, al hetgene, wat
in haar vermogen ligt, ondernemen om een einde te maken aan de traditionele
samenwoningen. Het vermoeden lijkt gewettigd, dat onder de boerenbevolking van
Oostelijk Nederland een ontwikkeling in gang is gekomen, waardoor - de weerstanden
mogen groot zijn - de macht van het familieverband een einde zal vinden. Hetzelfde
lijkt trouwens te gelden voor de locale eenheid: de buurt, het buurtschap of het dorp.
De gezins-autonomie neemt toe en de relaties tussen het gezin te ener en familie en
buurt te anderer zijde worden steeds meer afhankelijk van de wensen van het gezin
en steeds minder van die van familie en buurt. De buurt blijft uiteraard physiek
voortbestaan, de familie gaat, biologisch gezien, niet verloren, maar beide boeten
sociaal aanmerkelijk in aan belang. Algemene factoren, genoemd in een vorig
hoofdstuk, plus zekere plaatselijk-bijzondere factoren, veroorzaakten tezamen, dat
het gezin in Nederland, ofwel reeds vrij lang de positie tegenover familie en buurt
inneemt, die kenmerkend is voor de moderne Westerse cultuur, ofwel onderweg is
om die positie binnenkort in te gaan nemen.
In aansluiting op het gestelde in Hoofdstuk III zal getracht worden een aantal
verantwoorde opmerkingen te maken over de sterkte-verhouding tussen de factoren,
die klaarblijkelijk het Nederlandse gezins-individualisme hebben veroorzaakt. Voor
de Westerse wereld als geheel werd gesproken van invloeden van verschillende aard.
Het samengaan van bepaalde ideologische, economische en sociale invloeden had
tot gevolg, dat het gezin de unieke plaats ging innemen, die het in de huidige Westerse
maatschappij heeft. Deze invloeden zijn te onder-scheiden, maar onmogelijk te
scheiden. Zij hadden (en hebben soms nog) elk op zich een eigen, autonome betekenis,
maar zij waren werkzaam bij de gratie van elkander. Migratie bijv. vloeide voort uit,
of werd tenminste versterkt in snelheid en frequentie, door gegroeid individualisme,
maar het was omgekeerd de toename der migratoire beweging, welke het
individualisme deed toenemen. Valt niettemin iets vast te stellen omtrent de
sterkte-verhouding, waarin de in Hoofdstuk III opgesomde factoren
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in de eerste helft der twintigste eeuw in Nederland werkzaam waren? Dat is
enigermate het geval.
Onder de ideologische factoren werden genoemd het individualisme, het geloof
in de waarde van de nationale staat, het anti-godsdienstige collectivisme en het
sociaal-Darwinisme. Men heeft hier een viertal invloeden, die, anders dan de
ontwikkeling van de industrie of de migratie, niet kwantificeerbaar zijn. Ten aanzien
van deze factoren is slechts een ‘verstehende’ peiling mogelijk, zij het dan natuurlijk,
dat die peiling onmogelijk verantwoord kan zijn zonder enige kennis van het
geschiedkundig gebeuren binnen de landsgrenzen. Wat dan het individualisme
aangaat, uit alles blijkt, dat het in de laatste 50 jaar te onzent sterk is gegroeid. Dat
deze groei samengegaan is met een versterking van het sociale besef, kan niet worden
ontkend, maar men hoede zich er voor het toegenomen sociale besef, zoals dat o.m.
tot uitdrukking komt in het gedrag van werkgevers-organisaties en vakbonden, op
te vatten als een verschijnsel, dat wezens-strijdig is met het individualisme. Het
begrip ‘individualisme’ heeft mettertijd een ongunstige klank verkregen, doordat het
werd geïdentificeerd met de opvatting: ‘Ieder voor zich en God voor ons allen.’ Voor
het individualisme is evenwel beslist niet wezenlijk het afwijzen van medemenselijke
verantwoordelijkheid. Dat het dit aspect in concreto kan vertonen en op grote schaal,
met name in de negentiende eeuw, vertoond heeft, valt niet te loochenen. De kern
van het individualisme - de kwalijk geachte kant van deze geesteshouding blijve
verder buiten beschouwing - is evenwel de eis van zedelijke vrijheid voor zichzelve
en voor anderen, anders gesteld: de afwijzing van iedere dwang, buiten die van het
eigen geweten, het eigen denkend verstand en het eigen levensgevoel. Het
individualisme stelt zich te weer tegen het verabsoluteren van de groepswaarden en
tegen het autoriteiten-geloof. Wanneer het zo wordt gezien - en het is de enig juiste
wijze het aldus te zien -, dan is het in onze vaderlandse geschiedenis een steeds
sterker kracht geworden. Vele tekenen wijzen daarop. Een zeer duidelijk teken is te
vinden in de evolutie onzer moderne arbeidersbeweging, die, na overwegend een
militant-Marxistische periode te hebben gekend, zich bekende tot een socialisme,
waarin de sociale bewogenheid nog immer doorklinkt, maar waarin de onvervangbare
waarde van de persoonlijkheid mede centraal werd gesteld. Een teken van gegroeid
individualisme is ook de, weliswaar aarzelend, toegenomen bereidheid op het kerkelijk
erf, om met andere godsdienstige groepen contact op te nemen en samen
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te werken. Hierin komt immers tot uitdrukking de erkenning van de waarde van
anderer overtuiging.
Zeer zeker is het proces der gezins-individualisering in Nederland door het
individualisme veel sterker bevorderd dan door het nationalisme, het
anti-godsdienstige collectivisme en het sociaal-Darwinisme tezamen. Bij ons te lande
zijn deze factoren, zowel relatief als absoluut, nagenoeg van geen betekenis geweest.
De koppeling van nationalisme en anti-godsdienstig collectivisme, belichaamd in de
nationaal-socialistische staat, heeft diepgrijpend ingewerkt op de familiale
verhoudingen in het Duitse rijk. Het nazisme moge bij velen de indruk hebben gewekt,
dat het grote waarde hechtte aan de familie door zijn voortdurend bespelen van de
‘Blut und Boden’-snaar, doch deze indruk is volkomen onjuist. De familie-snaar
werd alleen bespeeld, omdat de nazi's zodoende meenden romantische behoeften te
bevredigen in het individu, die het meer bereid zouden maken, zich prijs te geven
aan de belangen van de nationalistische leiders-clique. Deze clique heeft, zoals in
ander verband reeds opgemerkt, er niet voor geschroomd om zelfs de positieve
verhouding tussen ouders en kinderen te doorbreken wanneer het ‘volkse belang’
dat vroeg. Maar Nederland heeft eigenlijk geen verbintenis tussen anti-godsdienstig
collectivisme en nationalisme gekend. Wat leefde in de hoofden en harten van de
weinige Nederlandse nazi's vond geen weerklank in de geesten der overige
Nederlanders. De Duitse bezetting, door de overgrote meerderheid van het
Nederlandse volk verfoeid, heeft, in plaats van haar te verzwakken, de familieband,
al was het slechts voor kortere tijd, eerder versterkt.
Als niet-geliëerde factor heeft het nationalisme in de recentere Nederlandse
geschiedenis evenmin een beduidende rol gespeeld. Het verlenen van het primaat
aan de staat strookte blijkbaar niet met het wezen van de moderne Nederlander, op
wie het anti-godsdienstig collectivisme trouwens evenmin veel vat vermocht te
verkrijgen.
De oude socialistische beweging, overigens fel tegen het nationalisme gekant, had
een anti-godsdienstige en collectivistische mentaliteit. Zij was in de vorige eeuw de
enige anti-godsdienstige en tegelijkertijd collectivistische beweging, die zich richtte
tegen de traditioneel-Christelijke gezins- en familie-conceptie. Zij richtte zich
daartegen evenwel meer in theorie, en dan nog impliciet, dan in de praktijk. Naarmate
de tijd voortschreed werd haar gedachtengang minder Marxistisch en kwam zij milder
te staan tegenover de ‘Christelijk-burgerlijke’ levensopvattingen.
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Momenteel is zij geheel los geraakt van haar Marxistische wortels en geïntegreerd
in de burgerlijke maatschappij. Het is de communistische groep, waaronder het
anti-godsdienstige collectivisme is blijven leven, zoals het daarin van de aanvang af
leefde. Het lijkt zeer onwaarschijnlijk, dat het binnen die groep de familie-relaties
betekenend gewijzigd heeft. Vermoedelijk zou het dat doen, wanneer het communisme
zich de macht in ons land zou toeëigenen. Even vermoedelijk zou het niet nalaten
zijn sporen te drukken in de familiale relaties onder de niet-communisten. De vraag
rijst nu nog, of er zichtbare aanwijzingen zijn van sociaal-Darwinistische invloed op
onze familiale verhoudingen. Het is niet duidelijk, of dit al dan niet het geval is. Het
sociaal-Darwinisme, dat floreerde in de late 19de eeuw en dat nawerkte in deze eeuw,
was zo nauw verbonden met het individualisme, dat het niet wel mogelijk is om aan
te geven, wat precies op zijn rekening moet worden geschreven, voorzover het de
concrete veranderingen in het maatschappelijk leven betreft. De invloed, die het
uitoefende, was echter hoogstwaarschijnlijk een invloed op een beperkte laag, nl. op
diegenen, die werk met een sociaal-Darwinistische strekking lazen. Hierbij mag
worden aangetekend, dat deze leer in Amerika veel groter invloed heeft uitgeoefend.
Zelfs vandaag aan de dag nog spreekt zij blijkbaar talloze Amerikanen aan. Zoals
bekend, worden gezins-sociologische publicaties in de Verenigde Staten ook door
velen buiten de vakkring gelezen. Expliciet of impliciet zijn deze publicaties in
meerderheid sociaal-Darwinistische schrifturen.
Industrialisatie, migratie, stedengroei en proletarisering hebben in de Westerse
samenleving mede bijgedragen tot het gezins-individualisme. Deze vier factoren zijn
kwantificeerbaar. Deze kwantificeerbaarheid houdt niet in, dat hun beïnvloedende
kracht kan worden gemeten, maar zij betekent wel, dat wij de werkzaamheid van
deze factoren in de tijd beter kunnen vervolgen dan die van de ideologische invloeden
op de gezins-individualisering. Uitgaande van de gedachte, dat men stellingen als:
hoe sterker industrialisering, hoe sterker gezins-individualisering en hoe frequenter
migratie, hoe sterker gezins-individualisering, als vooralsnog onbewezen moet
beschouwen, bezien wij het aanwezige statistische materiaal.
In de ‘Landbouwcijfers, 1955’, een uitgave van het Landbouw-Economisch Instituut
te Den Haag, treft men een tabel aan over de ontwikkeling van de beroepsbevolking
in ons land sedert 1849. Uit deze tabel zijn volgende cijfers van belang:
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Tabel 2
De beroepssamenstelling van het Nederlandse volk
tak
1849
van
bedrijf
landbouw mannen 43.7

1859

1889

1899

1909

1920

in
40.0

procentenvan
34.8 33.0

het
29.4

vrouwen 42.5

24.6

20.7

18.5

totaal 43.4

36.2

31.8

visserij mannen 0.9

0.8

en
jacht

vrouwen totaal 0.7

1947

1849-1947

totaal
25.5 21.9

20.2

versch.
- 23.5

20.7

14.3

14.3

17.9

- 42.6

29.6

27.3

22.9

20.1

19.6

- 23.8

1.3

1.5

1.4

0.9

0.7

0.4

- 0.5

-

-

-

-

-

-

-

0.6

1.0

1.1

1.1

0.7

0.5

0.3

- 0.4

nijverheid mannen 33.0

33.4

34.9

36.4

38.4

40.9

42.8

42.5

+ 9.5

vrouwen 22.0

23.0

18.7

20.1

21.1

23.5

22.1

19.8

- 2.2

totaal 29.7

30.9

31.5

32.8

34.3

36.9

37.8

36.9

+ 7.2

handel mannen 13.0
en

15.0

19.9

20.3

22.8

24.1

26.1

23.4

+ 10.4

verkeer vrouwen 5.9

7.2

10.5

11.3

11.6

16.2

19.4

24.5

+ 18.6

13.1

17.9

18.3

20.2

22.3

24.5

23.7

+ 12.8

overige mannen 9.3

10.9

9.0

8.8

8.0

8.5

8.6

13.6

+ 4.3

beroepen vrouwen 29.5

45.2

50.1

50.1

46.4

46.2

44.1

37.8

+ 8.3

totaal 15.3

19.3

17.8

18.1

17.2

17.2

17.1

19.5

+ 4.2

totaal 10.9

1930

Uit bovenstaande percentages blijkt, dat het aandeel van de landbouwers, vissers
en jagers in de totale beroepsbevolking in 1947 aanmerkelijk geringer was dan in
1849. De groei van het percentage werkzaam in andere bedrijfstakken was niet het
sterkst in de nijverheid, doch in de handels- en verkeerssector. Men kan zich echter
de gegroeide betekenis van handel en verkeer moeilijk denken zonder de industriële
ontwikkeling in engere zin. De relatieve toename van het aantal werkenden in handel
en verkeer is voor een goed deel te beschouwen als een neven-effect van de
industrialisatie. Dit geldt ook, zij het in wat geringere mate, voor de relatief
toegenomen bezetting der ‘overige beroepen’. Men denke aan het sterk uitgedijde
overheids-apparaat, dat toch, hadden zich niet die grote veranderingen in de economie
voorgedaan, veel beperkter van omvang zou zijn gebleven.
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Het is wenselijk, na te gaan, welke lijn in de ontwikkeling onzer beroepsbevolking
loopt. Het is daarom jammer, dat in 1869, 1879 en 1940
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geen beroepstelling werd gehouden. Van de relatieve afname der agrarische
beroepsbevolking op de totale beroepsbevolking per 10 jaar kan nu slechts gezegd
worden, dat deze van 1849 tot 1859 7.2, van 1889 tot 1899 2.2, van 1899 tot 1909
2.3, van 1909 tot 1920 4.4 en van 1920 tot 1930 2.8% bedroeg. Vergelijkt men de
afname over de laatste helft der 19de eeuw met die van bijna de eerste helft der 20ste
eeuw, dan blijkt die in de eerste periode iets groter te zijn geweest dan die in de
laatste. (13.8% tegen 10.0%). Het is echter zo, dat juist na 1947 het
industrialisatie-tempo verhoogd is, zodat men als waarschijnlijk kan aannemen, dat
de relatieve afname der agrariërs in de 2e helft der vorige eeuw bijkans even groot
was als in de volle eerste helft van deze eeuw. In ieder geval mag men zeggen, dat
- tijdelijke stagneringen van conjuncturele aard daargelaten - het industrialisatie-proces
in Nederland sedert ± 1850 in een geleidelijk tempo is verlopen. De werkgelegenheid,
die de landbouw bood, werd in vergelijking met de arbeidsgelegenheid, geboden
door nijverheid en bedrijfstakken, die voor een goed deel op de industriële expansie
berusten, gestadig geringer. Dit betekende, dat in een gelijkmatige ontwikkeling
verhoudingsgewijs steeds minder mensen waren aangewezen voor de vervulling van
hun economische behoeften op de coöperatie met familie en buurt. Dit is het
belangrijke gevolg van de industrialisatie voor de verhouding tussen het gezin te
ener en de familie en de buurt te anderer zijde. In de landbouw bleef uit een oogpunt
van effectieve aanpassing aan de geldende omstandigheden tot op de dag van vandaag
een zekere economische hulpverlening tussen verwanten en buren noodzakelijk,
buiten de landbouw ging die noodzaak dikwijls geheel ontbreken. Door een
gedifferentiëerder ‘economische omgeving’, waarin het geld een primaire rol ging
spelen, en door het ontstaan van allerlei instellingen, als kraamcentra,
begrafenis-ondernemingen, etc. - hetgeen bijeen is op te vatten als een uitvloeisel
van de industriële ontplooiing - werden voor steeds meer Nederlanders familie en
buurt economische overbodigheden. Het industrialisme had trouwens niet alleen dit
effect voor de niet-agrariërs, het had dit ook voor degenen, die agrariër bleven, zij
het voor hen in mindere mate. Ook de boerenbevolking koopt tegenwoordig
menigmaal, wat zij vroeger op basis van wederzijdsheid van verwanten en buren aan
goederen en diensten moest vragen. Het besluit is gerechtvaardigd, dat het
industrialisme in de laatste 50 jaar direct en indirect van betekenis heeft bijgedragen
tot het gezinsindividualisme. Het schiep de voorwaarden, waaronder de Nederlander
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zich, gemakkelijker dan hij in vroeger tijd kon, vermocht te distanciëren van familie
en buurt, wier hulp en steun hij toenmaals, zelfs i.v.m. de bevrediging van zeer
alledaagse behoeften, node kon missen.
De eigen betekenis van de migratie t.a.v. de gezins-individualisering is, dat migratie
van het gezin leidt tot zijn vervreemding van het milieu, waaruit het afkomstig is,
en dat het gezin in een min of meer vreemde wereld zich terecht moet vinden.
Begrijpelijk is zowel het één als het ander meer het geval, naarmate de migratie over
grotere afstand plaats vindt. De verhuizing van een gezin over een afstand van 500
meter heeft natuurlijk niet dat gezins-individualiserende effect, dat een verhuizing
van Maastricht naar Groningen of van Winterswijk naar Hoek van Holland
veroorzaakt. Wel dient te worden bedacht, dat de mate van vreemdheid, die het gezin
in het nieuwe milieu ervaart, in wezen niet bepaald wordt door de geografische
afstand, waarover het zich heeft verplaatst. De vervreemding van het oude milieu
hangt inderdaad overwegend af van de geografische afstand tussen de oude en de
nieuwe omgeving. Hier speelt de contact-mogelijkheid, afhankelijk van de
reismogelijkheid, een voorname rol. Wat echter de vreemdheid in het nieuwe milieu
aangaat, deze berust op het sociale verschil tussen het gezin en zijn nieuwe omgeving.
Het kan daarom voor het gezin uit Hoeven, dat zich neerzet in de nabijgelegen grote
stad Eindhoven even moeilijk of zelfs moeilijker zijn om opname te vinden in die
stad als voor het gezin uit Amsterdam, dat naar Eindhoven gaat. Uit de aanwezige
statistiek valt het niet af te leiden, of en, zo ja, in welke mate de gemigreerde gezinnen
in hun nieuwe omgeving opgaan. De statistiek geeft alleen de frequentie van de
migratie en de ruimtelijke afstand, waarover deze plaats vond, weer. Deze partiële
weergave van het migratie-verschijnsel is evenwel reeds bijzonder verhelderend in
verband met de vraag, welke betekenis aan de migratie als gezins-individualiserende
factor moet worden toegekend in 20ste eeuws-Nederland.
De hiernavolgende statistische gegevens betreffen gemigreerde individuen, niet
gezinnen. Bezwaarlijk is dat niet, omdat er zich in de laatste halve eeuw hier te lande
geen betekenende veranderingen hebben voorgedaan in de verhouding tussen in
gezinsverband migrerenden en individueel migrerenden. (Die verhouding was en is
ongeveer als 2:3). Volgens het C.B.S. had de gemiddelde jaarlijkse binnenlandse
migratie in de laatste halve eeuw de aan ommezijde vermelde omvang:
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Tabel 3
Nederlands binnenlandse migratie in de laatste halve eeuw.62)
woonplaatsveranderingen tussen gemeenten in:
periode

dezelfde provincie verschillende
provincies

algemeen totaal

1900-1904

201.088

118.491

319.579

1905-1909

220.842

133.491

354.333

1910-1914

228.281

139.196

367.477

1920-1924

249.580

160.668

410.248

1925-1929

283.018

175.452

458.470

1930-1934

277.324

166.319

443.643

1935-1938

262.274

168.200

430.474

1946-1950

?.?

?.?

463.611

1951-1952

222.651

217.186

439.837

1953

225.707

258.486

452.568

1954

229.931

227.223

459.597

ABSOLUUT

Per 1000 der gemiddelde bevolking
1900-1904

37.9

22.3

60.2

1905-1909

38.7

23.4

62.1

1910-1914

37.6

22.9

60.5

1920-1924

35.5

22.8

58.3

1925-1929

37.3

23.2

60.5

1930-1934

34.1

20.5

54.6

1935-1938

30.6

19.7

50.3

1946-1950

?

?

47.3

1951-1952

21.5

21.1

42.6

1953

21.6

20.8

42.4

1954

21.7

21.4

43.1

Voorgaande tabel heeft uitsluitend betrekking op migratie van gemeente naar
gemeente, zodat de cijfers niet het migranten-totaal weergeven. Er is immers ook
verhuizing binnen de verschillende gemeenten en vooral in de grote steden vindt die
op aanzienlijke schaal plaats, al heeft de na-oorlogse woningnood waarschijnlijk het
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verhuizen binnen de gemeente zeer sterk beperkt. Landelijke cijfers over de migratie
binnen de gemeenten zijn niet aanwezig. Van de gemeente Rotterdam is bekend dat
daar vóór de oorlog jaarlijks ongeveer 30% van de bevolking verhuisde.
Ofschoon de migranten-stroom in de loop der laatste halve eeuw absoluut is
toegenomen, is het percentage migranten per 1000 van de bevolking momenteel lager
dan in het begin der 20ste eeuw. De migratie-
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intensiteit was vrij stabiel (en relatief hoog) in de jaren, voorafgaande aan de eerste
wereldoorlog. In de eerste helft van de jaren twintig was de omvang der migratie iets
geringer dan vóór de eerste oorlog, in de tweede helft was evenwel het peil van vóór
14 weer bereikt. Het was waarschijnlijk de economische crisis, die veroorzaakte, dat
het aantal woonplaats-veranderingen tussen 1930 en 1940 in vergelijking met de
eerste drie decennia dezer eeuw vrij laag was. Nog geringer intensiteit dan de periode,
kort vóór de tweede wereldoorlog, vertoont onze huidige na-oorlogse periode. Het
woning-tekort is ongetwijfeld in belangrijke mate aansprakelijk voor deze relatief
geringe intensiteit. Men heeft wel geopperd, dat de toegenomen buitenlandse migratie
en het streven, de bevolking in te schakelen in de ter plaatse nieuw gevestigde
industrie, mede oorzaken van de geringe intensiteit zouden zijn. Onderzoek zal de
houdbaarheid van deze mening moeten aantonen.
Naast de constatering, dat de migratie in verhouding is afgenomen, is er een andere,
i.v.m. het onderzoek naar de gezinsindividualisering minstens even belangrijke,
constatering. Er is n.l. mettertijd een verschuiving opgetreden in de verhouding tussen
de migrerenden, die binnen de provincie bleven, en hen, die een nieuwe woonplaats
vonden buiten de provincie. Het percentuele aandeel van de eersten in het totaal
daalde van 1900 tot 1938 met 2% (van 62.9% naar 60.9%), terwijl de daling in de
naoorlogse jaren betekenend groter werd, zelfs zodanig, dat de migrerenden binnen
de provincie in de periode 1951-1952 nog slechts 50.6% van het totaal uitmaakten.
Terwijl de migratie-intensiteit in de loop van de 20ste eeuw afnam, nam de afstand,
waarover werd gemigreerd toe, wat het onzeker maakt, dat de migratie mettertijd
een geringere rol ging spelen in het gezinsindividualiserings-proces. Het is
waarschijnlijk, dat de migratie over de laatste 50 à 55 jaar in dit proces een rol heeft
gespeeld, waarin weinig verandering optrad. De betekenis van die rol kan men zich
misschien nog beter voor ogen stellen, wanneer men ook weet, dat van alle op 31
Mei 1947 getelde Nederlanders slechts drievijfde deel woonde in de geboorteplaats,
terwijl voor éénvijfde deel de geboorteplaats lag, of in een andere provincie, danwel
buiten het Rijk.
De stad - en in de eerste plaats de grote stad - is het milieu, waarin de band met
familie en buurt spoedig wordt verzwakt. Dit is herhaaldelijk door sociologen
vastgesteld. De gronden van de verzwakking zijn van verschillende aard. Het is
overbodig hen hier te bezien.63) Wel zij opgemerkt, dat voren beschouwde
industrialisatie en migratie in het
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algemeen bij uitstek stedelijke verschijnselen zijn, zodat alleen daaruit al de relatief
sterke gezins-individualisatie in de steden kan worden afgeleid. Dit tast uiteraard de
betekenis voor de gezinsindividualisering van de stad als stad, dus als bijzonder
sociaal cultureel patroon, niet aan. De stad is meer dan de som van de afzonderlijke
factoren, die binnen haar grenzen werkzaam zijn. In dit besef wordt een blik geworpen
op het kwantitatieve aspect van de verstedelijking hier te lande.
Op 31 dec. 1899 bedroeg de totale bevolking van het Rijk 5.104.137 zielen, terwijl
zij op 31 december 1953 10.550.737 zielen omvatte. In 54 jaar heeft de Nederlandse
bevolking zich dus ruim verdubbeld, of exacter: zij vermeerderde zich met ongeveer
106%. Deze ontwikkeling is het resultaat van (geboorte-sterfte) +
(immigratie-emigratie). Wenst men nu vast te stellen, of in de laatste halve eeuw de
verstedelijking in ons land voort ging, dan kan men dat volgens een zeer eenvoudige
methode doen. Blijkt n.l., dat in die periode van ruim 50 jaar de bevolking van de
agrarisch gebleven gemeenten met minder dan 106% toenam en dat die van de steden
en de geïndustrialiseerde dorpen met meer dan 106% groeide, dan kan men van
voortgang in de verstedelijking spreken. Wil men het groei-verloop van alle
Nederlandse gemeenten volgen, dan is daarmee bij alle eenvoud in methode bijzonder
veel tijd gemoeid. Dit brengt er toe, slechts een beperkt deel der Nederlandse
gemeenten te beschouwen. Alvorens dit te doen, zij opgemerkt, dat zich in dat
tijdsbestek van goed 50 jaar veranderingen hebben voorgedaan in de gemeentelijke
indeling van ons land; kleine gemeenten werden op enige schaal samengevoegd, een
aantal malen ook werden kleine bij grote gemeenten ingelijfd, terwijl, naast inlijving
en samenvoeging, grenswijziging plaats vond. In verband met het volgend overzicht
worde daar rekening mee gehouden.
Hieronder volgen de namen van de gemeenten, die op 31 december 1953 meer
dan 20.000 inwoners telden. Achter die namen wordt een groei-percentage verstrekt,
dat werd berekend door het bevolkingscijfer van 31 december 1899 af te trekken van
dat van 31 december 1953.
Blijkens nevenstaande tabel telde Nederland op 31 december 1953 81 gemeenten
met meer dan 20.000 inwoners. Daaronder waren 11 steden met meer dan 100.000
inwoners. Van deze 11 grootste Nederlandse gemeenten variëerde het groei-percentage
over de beschouwde periode zeer belangrijk. 's Lands hoofdstad vertoonde een
aanzienlijk geringere groei dan Nederland als geheel, een verschijnsel, waaraan de
Joden-
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Tabel 4
Nederlandse gemeenten met meer dan 20.000 zielen64)
gemeente 31-12-'53 31-12-'99 groei % gemeente 31-12-'53 31-12-'99 groei %
Amsterdam 858.702 510.853 68
Voorburg 37.650 4.126
812
Rotterdam 704.646 318.507 121

Bussum 36.741

7.037

422

Den
Haag

590.755 206.022 187

Roosendaal 34.174

13.720

149

Utrecht

198.328 102.086 94

Rheden

34.059

15.814

215

31.917

13.668

134

Haarlem 165.142 64.079

158

B. op
Zoom

Eindhoven 149.460 21.444

597

Beverwijk 29.729

5.329

458

Groningen 140.456 66.537

111

N.Amstel 26.679

5.226

411

Tilburg

126.939 40.628

212

Zuilen

927

2720

Nijmegen 116.989 42.756

173

Vlissingen 25.745

18.893

36

Arnhem 114.002 56.812

106

Assen

11.191

129

Enschede 113.513 24.353

366

Renkum 25.457

8.235

209

Breda

7.753

228

26.126
25.674

96.317

26.096

269

Oss

Apeldoorn 93.090

25.761

261

Kampen 25.248

19.664

28

Hilversum 93.020

19.442

378

Heemstede 25.118

4.722

432

Leiden

92.734

53.657

73

Katwijk 24.769

8.164

203

Maastricht 83.644

34.220

144

Weert

24.740

8.677

185

Leeuwarden 80.928

32.162

151

Wassenaar 24.609

3.619

580

Schiedam 75.568

27.126

178

Heerenveen 24.547

?

?

Dordrecht 74.541

38.386

94

Sittard

6.232

293

Delft

31.589

114

Roermond 24.384

12.348

97

Heerlen 64.127

6.312

916

Soest

24.354

4.363

458

Den
Bosch

63.330

30.517

106

Geleen

24.239

2.545

852

Amersfoort 62.362

19.089

226

Rijswijk 24.151

3.328

626

Emmen

61.199

19.425

215

Zutphen 23.793

18.381

29

Vlaardingen 54.994

16.661

230

Ermelo

23.557

7.418

218

Velsen

54.632

10.579

416

Doetinchem 23.406

8.515

175

Hengelo 53.580
(O.)

14.968

258

Winterswijk 22.842

10.915

109

67.758

25.420

24.517
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Zwolle

52.455

30.560

71

Hoogeveen 22.773

11.924

91

Deventer 49.942

26.212

91

Alph. a/d 22.334
R.

4.710

374

Ede

49.141

15.195

223

Brunssum 22.051

1.202
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deportatie niet vreemd zal zijn geweest. In Utrecht zat, relatief, evenmin veel groei.
Bedacht moet evenwel worden, dat het sterk gegroeide Zuilen, sociologisch en
economisch gezien, met Utrecht één geheel was gaan vormen. (Op 1 januari 1954
ging deze gemeente goeddeels in
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Utrecht op). Bijzonder sterk was de bevolkingsaanwas van Enschede, Eindhoven en
Tilburg. De resterende zes grootste steden groeiden niet in die mate als de drie
laatstgenoemde, maar zij kwamen alle uit boven het landelijk groeipercentage. Neemt
men de bevolkings-ontwikkeling van de 11 plaatsen gezamenlijk, dan moet men
besluiten, dat zij tezamen met omstreeks 125% groeiden van 1899 tot 1953. De
gemeenten, waarvan het inwonertal op 31 december 1953 tussen 20.000 en 100.000
zielen lag, vertoonden in hun groei, evenals de 11 grootste plaatsen, een aanzienlijke
variatie. Het groei-percentage van deze gemeenten, uitgezonderd Heerenveen, bedroeg
ongeveer 170%. Gemiddeld genomen was hun relatieve bevolkingsaanwas dus groter
dan die van de 11 grote steden.
In de laatste halve eeuw is de verstedelijking in Nederland voortgegaan. Uit de
beschouwde gegevens kan geen andere conclusie worden getrokken. Het
verstedelijkings-proces was in de laatste decenniën evenwel van die aard, dat dorpen
of kleine steden door een geslaagde industrie-vestiging (vgl.: Eindhoven met zijn
Philips-concern) of door de ontwikkeling van de mijnbouw (vgl. Heerlen en
Brunssum) uitgroeiden tot plaatsen van meer dan normale of zelfs van grote betekenis.
Oude steden liepen, de landelijke bevolkingsgroei in aanmerking genomen, soms
belangrijk in betekenis terug. Onze verstedelijking komt overwegend neer op de
vorming van nieuwe concentraties, niet op de verdichting van de oude. Vraagt men
zich af, of Nederland in de laatste tijd sterk verstedelijkt is, dan kan men die vraag
trachten te beantwoorden door een vergelijking te trekken met andere Westerse
landen. De moeilijkheid, waarop men bij zulk een vergelijking onherroepelijk stuit,
is het hanteren van verschillende normen voor de statistische differentiatie in de
verschillende landen. Volgens de opvatting van het Amerikaanse Bureau of the
Census wordt als stedelijke bevolking in het algemeen beschouwd: ‘the population
living in incorporated places having 2.500 inhabitants or more’. Gaat men er vanuit,
dat een gemeente in het algemeen eerst dan als stedelijk kan worden aangemerkt,
wanneer onder meer het bevolkingstal minimaal 20.000 bedraagt, zoals schrijver dat
stilzwijgend deed, dan wordt een vergelijking van de Amerikaanse verstedelijking
met de Nederlandse een dubieuze zaak. Niettemin zij de Amerikaanse
bevolkingsontwikkeling enige aandacht gegeven.
In het jaar 1900 bedroeg het aantal in de Verenigde Staten woonachtige personen
75.994.575, terwijl dit aantal in 1940 131.669.275 was,

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

91
hetgeen neerkomt op een groeipercentage van ongeveer 73%. In 1900 golden als
stedelijk 30.159.921 en in 1940 74.423.683 personen, wat betekent, dat de stedelijke
bevolking sedert 1900 met ongeveer 146% gegroeid zou zijn. De bevolking, levend
in steden met meer dan 100.000 inwoners, bedroeg in 1900 14.208.347 zielen en in
1940 37.987.989 zielen, zodat het groei-percentage ongeveer 151 was. De steden
met een bevolkingstal, liggend tussen 25.000 en 100.000, herbergden in 1900
5.509.965 inwoners en in 1940 14.761.010 inwoners. Hun aanwas was dus ± 168%.
Daarentegen nam over de periode 1900-1940 de bevolking, woonachtig in plaatsen
met tussen tien en vijfentwintigduizend zielen slechts met 129% toe, terwijl die,
woonachtig in plaatsen met een bevolkingscijfer, variërend tussen vijf en tienduizend,
een nog geringer toename te zien gaf, n.l. 109%. Het groei-percentage van de
‘stedelijke’ bevolking, woonachtig in plaatsen met minder dan vijfduizend zielen,
ten slotte bedroeg nog geen 75%.65)
Deze Amerikaanse cijfers zijn niet zonder meer met de Nederlandse vergelijkbaar,
maar men verkrijgt er de indruk uit, dat de verstedelijking in Nederland op heel wat
bescheidener schaal heeft plaats gevonden dan in de Verenigde Staten. Dat de
verstedelijking hier te lande, in vergelijking met andere landen, een bescheiden
karakter moet hebben gedragen, laat zich trouwens wel afleiden ook uit het ontbreken
van millioenen-steden in een zo dicht bevolkt land. Zelfs, wanneer men Rotterdam,
Schiedam, Vlaardingen en Maassluis gezamenlijk als één stad beschouwt, komt men
nog niet tot 1.000.000 inwoners. Deze situatie contrasteert scherp met die van
Engeland en Wales, waar 40% van de totale bevolking woont in steden of stedelijke
agglomeraties met meer dan 1.000.000 zielen. Nederland is een zeer dicht bevolkt
land, waar in de laatste halve eeuw de verstedelijking voortging, maar desondanks
is het beslist geen verstedelijkt land geworden, wanneer men zijn ontwikkeling
vergelijkt met die van verschillende andere Westerse landen, w.o. Engeland en
Frankrijk met name.
De rol van de proletarisering in het gezinsindividualiserings-proces is een enigszins
andere geweest dan die van de eerder behandelde factoren. Het geproletariseerde
individu of gezin, d.w.z. dus het individu of het gezin, dat in een toestand van
uitzichtloos lijkende armoede, politieke machteloosheid en vervreemding van de
‘burgerlijke’ maatschappij was geraakt, neigde er toe om de banden met zijn
niet-geproletariseerde familie en zijn oude locale milieu te slaken. De familie en het
buurt-

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

92
verband, waartoe de geproletariseerde had behoord, vertoonden van hun kant dezelfde
neiging. In hun proletarische wereld echter vonden dit individu of dit gezin in familiale
en locale re-integratie een gedeeltelijke compensatie voor hun maatschappelijk
‘royement’. Het resultaat van de proletarisatie was dus niet alleen
gezins-individualisering, maar ook gezins-re-integratie in het familiaal-territoriaal
patroon, zij het dat bedoeld patroon buiten het ‘normale’ maatschappelijke vlak lag.
Dit inziende, mogen wij de vraag stellen, welke betekenis de proletarisering in het
20ste eeuwse Nederland heeft gehad. Het antwoord kan geen ander zijn dan dat de
proletarisering, vooral dank zij de breideling van het kapitalisme, hier te lande reeds
aan het begin der 20ste eeuw geheel tot stilstand was gebracht. Ongetwijfeld verkeren
bepaalde volksgroepen nog in een proletarische of proletaroide situatie.
Levensomstandigheden in ruime zin en/of mentaliteit hebben hun belet om de
emancipatie mee te maken, die de grote meerderheid der Nederlandse arbeiders door
georganiseerde actie voor zich heeft weten af te dwingen. Doch in het kader van deze
studie kan over de proletarisering verder gezwegen worden.
De wijzigingen in de positie van de elites, groeiende massificatie, toenemende
verticale sociale mobiliteit, de uitbreiding van het onderwijs, de moderne
veranderingen in de aard van de sociale contrôle en de (massale) ontkerkelijking
zijn in de vorige en in de huidige eeuw, evenals de genoemde ideële en economische
factoren, zowel in Europa als Amerika gezinsindividualiserend werkzaam geweest.
Het is onmogelijk de werkzaamheid van de meeste dezer invloeden statistisch vast
te leggen. Om hun betekenis te achterhalen is men goeddeels aangewezen op de
‘illustrerende’ methode.
Het status-verlies van de dorpsonderwijzer, alsook de ontwikkeling van vakbonden
en agrarische organisaties illustreren op duidelijke wijze de gedaalde invloed van de
elites op het denken en doen van degenen, wier belangen zij direct behartigen. In
19de eeuws Nederland was de dorpsonderwijzer dikwijls een man, die de opinies en
gedragingen van bijkans het gehele dorp diepgaand beïnvloedde. Zijn activiteiten
strekten zich aanzienlijk verder uit dan tot de grens van het schoolse onderwijs. Hij
was ook de vraagbaak van de ouders, of het nu ging over de opvoeding van hun
kinderen, over de gewone alledaagse economische routine, dan wel over een
belangrijke aangelegenheid van welke aard dan ook. Hij was voorts de man, die de
nieuwe organisaties mee op-
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bouwde en richting gaf. (In het ene geval stond hij voor de belangen der arbeiders,
in het andere voor die der boeren). Last not least oefende hij belangrijke invloed uit
op het kerkelijk leven van het dorp. Men kan zelfs met een gerust hart stellen, dat
de vroegere onderwijzer in sommige dorpen de levensrichting van vrijwel allen
bepaald heeft. Zo kon schrijver dezes concluderen, dat in een plattelandsgemeente
op de grens van Zuid-Holland en Gelderland twee opeenvolgende schoolhoofden in
de periode 1880-1920 een zodanige invloed op het denken van de dorpsbevolking
uitoefenden, dat in de eerste plaats dààrdoor het Modernisme hier diep wortel schoot
en zich handhaafde. Voor een goed begrip dient nog te worden opgemerkt, dat het
bewuste dorp wordt omringd door ultra-orthodoxe plaatsen, waar de kerkelijke
radicalisering plaats vond juist in de fase, waarin in dit dorp de basis voor het
modernisme werd gelegd. Het zou een studie op zichzelf worden, wanneer men zou
willen vaststellen, wat de onderwijzer van twee generaties geleden in en voor het
Nederlandse dorpsleven precies betekende en wat de betekenis is van de hedendaagse
dorpsonderwijzer hier te lande. Dit staat echter vast: de geestelijke invloed van de
‘meester’ op de dorpssamenleving is mettertijd aanzienlijk verminderd. Deze
ontwikkeling is voor een belangrijk deel te begrijpen uit de oorzaken, die in het
voorgaande hoofdstuk werden genoemd voor de gedaalde invloed van de elites in
het algemeen. Het zijn overwegend andere oorzaken, die de communicatie tussen de
leiders en leden van arbeiders- en boerenorganisaties hebben verstoord. Door Abma
is de verstoring van deze communicatie voor de Nederlandse boerenorganisaties
onderzocht en beschreven.66) Hier is voornamelijk van belang, dat het levend contact
tussen voormannen en ‘volgelingen’ sterk verminderde. Het uit zich - ook voor de
arbeiders-organisaties - normaliter in een gering vergaderingsbezoek en soms in een
gedragslijn der leiders, die niet de goedkeuring van de leden vermag te verkrijgen.
Levende bewijzen van gegroeide geestelijke afstand tussen kader en leden vindt men
in de instemming van de agrarische leiders met de instelling van het Landbouwschap
en ontstemming daarover onder de gemiddelde boer, alsmede in wilde stakingen,
waaraan vakbondsleden deel hebben. De getaande invloed van de onderwijzers, de
agrarische voormannen en arbeidersleiders wijst er onmiskenbaar op, dat in Nederland
in de laatste 50 jaar de invloed van de elites in het algemeen verzwakt is. Die
verzwakking betekent zeer beslist niet, dat daardoor een belangrijke rem op de
gezinsindividualisering is wegge-
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vallen. Zij betekent echter wel, dat een bepaalde invloed op het maatschappelijk
gebeuren, die, was zij onveranderd werkzaam gebleven, mogelijk het
individualiserings-proces zou hebben tegengegaan, veel geringer gelding verkreeg
dan zij eerder had.
De voortgeschreden sociale differentiatie droeg de toename van de massificatie
met zich mee, in ons land zowel als elders. Voortgaande sociale differentiatie betekent
immers het ontstaan van nieuwe levenspatronen en daarmee corresponderende
opvattingen naast de oude gevestigde patronen en opvattingen. De individuele mens,
rond wie zich dit proces afspeelt, wordt gedwongen een keuze te doen uit een groeiend
aantal mogelijkheden, die in eerste en laatste instantie morele mogelijkheden zijn.
Voor hem wordt het volbrengen van de keuzedaad voortdurend moeilijker en zo
wordt de kans groter, dat hij in plaats van stelling te nemen tegenover de
omstandigheden vanuit een verinnerlijkt normenstelsel zich door de omstandigheden
laat voortdrijven in een geestelijk-morele wentelgang. De toegenomen massificatie
in de Nederlandse samenleving vindt één van haar bewijzen in een groeiende
onderworpenheid van de levensstijl aan de ‘mode’. Als in een bepaald milieu de
gewoonte ingang vindt om nog jonge kinderen zonder toezicht van volwassenen tot
na het middernachtelijk uur te laten feesten, staat menige ouder dat ook aan zijn
kinderen toe, ook al weet hij zijn toestemming eigenlijk strijdig met het eigen
normgevoel. Een ander bewijs van de toegenomen massificatie is uiteraard gelegen
in het ontkerkelijkingsproces, waarop later nader zal worden ingegaan, maar dat, in
zoverre het niet gepaard gaat met de overgang van een kerkelijke naar een
niet-kerkelijke zedelijke overtuiging, wijst op een verzwakking van het normbesef.
(Het is voldoende bekend, dat ons massale ontkerkelijkingsproces in heel veel gevallen
niet met de verwerving van een ander zedelijke overtuiging gepaard gaat). Bovendien
is een bewijs van de groei der massificatie de aansluiting van zekere ‘burgerlijke’
elementen bij de n.s.b. in de jaren tussen het uitbreken van de economische
wereldcrisis van 1929 en het einde van de tweede wereldoorlog, alsmede bij de
communistische partij gedurende de laatste 50 jaar. Wanneer men vandaag nog
liberaal stemt en morgen meent zijn heil van een dictatoriaal stelsel te mogen
verwachten, dan zijn de meest fundamentele levensnormen wel bijzonder ondiep
verankerd.
De toename der verticale sociale mobiliteit maakt, mede ook, omdat daar een
toename van de migratie uit voortvloeit, dat het gezin steeds
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meer vervreemd raakt van zijn familiaal milieu, dat het niet volgt in zijn op- of
neerwaartse beweging in de sociale ruimte. Die toename veroorzaakt ook - en dit
vooral door de er mee samenhangende migratie -, dat de binding met de buurt
verzwakt. In hoeverre de stijging en daling op de maatschappelijke ladder in ons
land sedert de eeuwwisseling is toegenomen, kan onmogelijk nauwkeurig worden
bepaald. Uiteenlopende gegevens wijzen er echter op, dat de toename van enige
betekenis is geweest. De verticale mobiliteit is in Nederland steeds meer afhankelijk
geworden van het onderwijs en steeds minder van het geld. Meer en meer werd het
het beginsel der gelijke kansen, verbonden met de gedachte, dat prestige moet worden
toegekend volgens intellectuele prestatie, waardoor de verticale mobiliteit wordt
bepaald. Gaat men er bij gebrek aan nauwkeurige gegevens van uit, dat de daling
van individuen (niet van groepen) op de maatschappelijke ladder momenteel niet
omvangrijker is dan 50 jaar geleden, dan moet men niettemin op grond van het
groeiende aandeel van kinderen uit lagere milieu's in de bevolking van middelbare
en hogere onderwijs-instellingen tot de conclusie komen, dat de verticale mobiliteit
hier te lande toenam. Onderwijl moet men niet menen, dat het v.h.m.o. en het hoger
onderwijs langzamerhand het ‘bezit’ van het gehele volk zou zijn geworden. Hoe de
verhoudingen in september 1946 voor het v.h.m.o. lagen, blijkt uit tabel 5:

Tabel 5
de voor het eerst tot de eerste klasse ener school voor v.h.m.o. toegelatenen,
onderscheiden naar het sociaal milieu (cursusjaar 1946/1947)67)
afkomstig uit onderstaande milieus
schoolsoort hogere
gymnasia
45.5%

middelbare lagere
41.9%
11.1%

onbekend
1.4%

h.b.s.'en 3-j. 8.3
c.

42.7

49.0

-

h.b.s.'en-A

17.0

51.7

29.7

1.7

h.b.s.'en-B

20.0

49.3

29.7

1.0

h.b.s.'en-AB 19.3

53.0

26.6

1.1

lycea

35.2

46.9

15.3

2.5

handelsdagscholen 16.2

54.2

27.4

2.2

m.m.s.'en

39.2

46.5

12.3

2.0

_____

_____

_____

_____

28.6%

48.7%

21.1%

1.6%

Totaal

100%

Bij bovenstaande uitkomsten dient te worden vermeld, dat de gebruikte indeling,
toegepast op het geheel der Nederlandse bevolking,
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ongeveer deze verhoudingen geeft: hoger milieu 5%, middelbaar milieu 30%, lager
milieu 65%. Het vandaag meest belangrijke sociale stijgings-medium is dus nog
altijd voor een zeer belangrijk deel het bezit van de hoogste standen. Dit spreekt nog
meer, wanneer men weet, dat onze in het cursusjaar 1947-1948 ingeschreven studenten
voor 47.1% uit de hogere, voor 42.5% uit de middelbare en voor slechts 6.6% uit de
lagere milieus afkomstig waren. (3.8% was niet naar herkomst te classeren.) Toch
is het van betekenis in verband met de toegenomen gezinsindividualisering, dat onze
studenten 11 jaar voordien voor 50.4, 38.1 en 5.3% tot resp. de hogere, middelbare
en lagere milieus behoorden. Gewezen mag er nog op worden, dat het aandeel van
arbeiderskinderen in de universiteits- en hogeschoolbevolking over deze 11 jaar van
0.4 tot 2.1% toenam.68) De conclusie moet zijn, dat de verticale sociale mobiliteit in
de laatste halve eeuw hier te lande heeft bijgedragen tot de verdere
gezinsindividualisering, maar dat de betekenis van die bijdrage niet mag worden
overschat.
Wanneer hier gevraagd wordt naar de betekenis, die het onderwijs als
gezinsindividualiserende factor gehad heeft in 20ste eeuws Nederland, dan wordt
nadrukkelijk geabstraheerd van de invloed van het onderwijs op de familiale
verhoudingen in en door de verticale sociale mobiliteit. Gedacht wordt dan o.a. aan
de mogelijkheid, dat het onderwijs mettertijd meer individuen een onfamilistischer
levensvisie, gepaard met groter persoonlijke zelfstandigheid, zou hebben bijgebracht.
Gedacht wordt ook aan een eventuele bevordering van de sociaal-economische
differentiatie, of althans vermindering van de beroepserfelijkheid door de school,
wat immers eveneens het individualisme der gezinnen moet versterken. De
beschikbare gegevens wijzen aan, dat zowel het een als het ander het geval is geweest.
De opvoeding is steeds meer van de ouders naar de school verlegd en de school is
in toenemende mate een medium gebleken voor het (al of niet noodzakelijk)
doorbreken van de gedachte, dat kinderen moeten opvolgen in het beroep van hun
ouders. Om dit aan te tonen, zij iets gezegd over de ontwikkeling van ons lager en
vakonderwijs sedert rond 1900. De lagere school heeft in de loop der laatste halve
eeuw bepaalde functies tot zich gtrokken, die het kind verder hebben moeten
losgemaakt van het familiaal milieu. In een artikel over de functiewijzigingen van
de lagere school schrijft Groenman o.m.: ‘Als ik nu kom tot een vierde vorm van
functiewinst, heb ik ook daartoe in het voorgaande al een aanloopje genomen. Het
is een functie, over de
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wenselijkheid waarvan minder eenstemmigheid zal bestaan. Als we het hebben over
het schoolsparen, kunnen we ons afvragen, of hier de school niet gaat optreden
inplaats van het gezin. Er zijn andere verschijnselen, die in dezelfde richting wijzen.
De school kan dus zorgen, dat een kind zijn melk opdrinkt. De school heeft ook
gezelligheid tot zich getrokken, die men in de eerste plaats aan het gezin toedenkt.
We kennen Sinterklaas op school en wij weten, dat er op school Kerstliedjes worden
geleerd.’69) Voorbijgaand aan de vraag, of het door Groenman geconstateerde een
bedreiging van het gezin als ongestoord functionerende eenheid inhoudt, menen wij
er op te moeten wijzen, dat de school (dikwijls op eigen initiatief) taken tot zich is
gaan trekken, die in gezelligheidsbehoeften voorzien, welke - was er van dit schoolse
‘imperialisme’ geen sprake - waarschijnlijk geheel of ten dele door familieen
buurtverband zouden zijn bevredigd. Maar in de functiewijziging van de school als
zodanig zien wij niet de voornaamste gezinsindividualiserende invloed. Wij zien die
eerder toch in de school als doorbreker van de beroepserfelijkheid, als de bevorderaar
- al komt hij daarmee aan de maatschappelijke behoefte aan groter
beroepsdifferentiatie tegemoet - van familiale en locale vervreemding door
verregaande specialisering. Men behoeft beslist niet Marxistisch te denken om oog
te hebben voor de betekenis, die het door het gezinshoofd uitgeoefende beroep heeft
t.a.v. het contact met familie en buurt. Ook, wanneer het sociaal prestige van een
gezin overeenkomt met dat van zijn familie en buurt, heeft het beroep van het
gezinshoofd, zo dit van de in de familie en buurt uitgeoefende beroepen afwijkt, een
distanciërende werking. Het gezin heeft dan immers in de engere en ruimere zin zijn
interessen, die door familieleden en buurt niet worden gedeeld. Wanneer wij aan de
onderwijs-specialisatie denken in verband met de gezinsindividualiserende invloed
daarvan, dan dienen wij ons overigens terloops te realiseren, dat het ontvangen van
gespecialiseerd onderwijs door steeds grotere groepen mede te danken is aan de
vaststelling van de leerplicht en de verhoging van de leerplichtige leeftijd. Zeer
markant komt dat naar voren in de groep, die de lagere landbouwscholen bevolkt.
Velen uit deze groep volgen landbouw-vakonderwijs, omdat het alternatief is het
volgen van algemeen vormend onderwijs. Onderwijl hebben zij straks als boer de
adviezen van de oudere generatie minder nodig dan die oudere generatie als jonge
generatie vroeger.
De aard van de sociale contrôle is in de laatste 5 decennia ook in
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Nederland onmiskenbaar veranderd. Bleef de ‘face to face’-contrôle bestaan, de
contrôle op afstand werd over de gehele linie aanmerkelijk belangrijker. Niet meer
de mensen uit de naaste omgeving van het bijna volwassen en volwassen individu
beïnvloeden zeer overwegend zijn denken, voelen en handelen. De invloed daarop
van mensen op afstand is mettertijd zeer aanmerkelijk geworden. Het aantal
krantenabonne's is verhoudingsgewijs sterk gegroeid. Het aantal radio-luisteraars
nam eveneens zeer toe. Meer boeken zijn onder meer verschillende ogen gekomen.
De televisietoestellen raken er pas in, maar de verkoop is niet onbelangrijk. De film,
wellicht het meest suggestieve beïnvloedingsmedium, vindt steeds gretiger aftrek.
Wanneer men nu de verschillende thema's, waarmee het individu door krant, boek,
tijdschrift, film, etc. wordt geconfronteerd, zou rubriceren en verder zou onderverdelen
volgens het gezichtspunt van gezins-integrerende of gezins-individualiserende
behandeling, dan zou blijken, dat de beïnvloeding op afstand overwegend bijdroeg
tot een verzwakking der familiale en locale bindingen. Doch niet alleen de behandelde
thema's en hun wijze van behandeling droegen daartoe bij, ook de bereikbaarheid
van het boek, de krant, de radio e.d. als zodanig. Zij vormen immers mogelijkheden
tot ontwikkeling en ontspanning, die alternatieven zijn van de mogelijkheden, daartoe
door familie en buurt geboden. Wie de oorlog bewust meemaakte, herinnert zich,
hoe familie en buurt functies herkregen, mede onder invloed van de beknotte
ontspannings- en ontwikkelingsmogelijkheden, die men als vanzelfsprekend (en
onmisbaar) had leren kennen in de loop der jaren.
Dat de ontkerkelijking het karakter van het gezin, in Nederland als elders, wijzigde,
is zonder veel moeite te bewijzen. Het lijkt logisch, dat zij ook het
gezinsindividualisme bevorderde, doch overziet men Nederland in zijn
verscheidenheid, dan ontwaart men toch ook onder zo niet onkerkelijke, dan toch
onkerkse agrarische bevolkingsgroepen een sterke familiezin en een diep besef van
burenplicht, terwijl men onder onkerkelijke arbeiders in Amsterdam niet zelden een
duidelijke buurtsaam-horigheid vindt. Evenwel pleiten deze verschijnselen natuurlijk
niet tegen de betekenis van de ontkerkelijking als gezins-individualiserende factor,
omdat zowel onder bedoelde agrariërs als bedoelde arbeiders gezins-integrerende
factoren van verschillende, maar krachtige aard werkzaam waren en bleven. De
ontkerkelijking betekent in ieder geval, dat de ‘sacraliteit’ van familie- en
buurtverband (wanneer het laatste
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tevens gemeentelijk of parochie-verband is) wordt losgelaten. Welnu, in 1899 telde
Nederland 115.179 buitenkerkelijken of 2.2%, in 1920 533.714 of 7.7% en in 1947
1.641.214 of 17.0%.
Aangetoond kon in dit hoofdstuk worden, dat in Nederland gedurende de 20ste eeuw
overal de gezinsindividualisering merkbaar werd; dat een proces, hetwelk zich in de
19de eeuw slechts onder bepaalde groepen manifesteerde, blijkbaar zich ging afspelen
onder het gehele Nederlandse volk. Voorzover men in dit verband van ‘voltooiing’
kan spreken, is het gezinsindividualiseringsproces nog nergens hier te lande voltooid.
Zelfs zijn er nog zeer duidelijke verschillen in de mate, waarin het proces van groep
tot groep is voortgeschreden. Wij zijn van oordeel, dat de belangrijke factoren, die
de gezinsindividualisering in de Westerse wereld hebben bevorderd, de factoren zijn,
welke in het voorgaande hoofdstuk werden genoemd. De kwalitatieve betekenis van
hun optreden laat zich ‘verstehend’ vaststellen en hun kwantitatieve betekenis is door
studie van historische bronnen te bepalen. Deze stelling was de draagster van het
gehele verdere betoog. Bij het pogen, de vraag te beantwoorden, welke invloed van
genoemde factoren moet zijn uitgegaan op de verhouding tussen gezin enerzijds en
familie en buurt anderzijds, werd steeds eerst aangegeven, wat een factor kwalitatief
inhield en vervolgens hoe groot haar ‘verspreidingsgebied’ of ‘frequentie’ was. Naar
bedoeling was deze methode ‘ideaaltypisch’ en kwantificerend, of misschien beter:
zij viel uiteen in een ‘ideaaltypische’ methode, die door een kwantificerende werd
aangevuld. Zij komt ons voor als de enig juiste methode bij dit soort
historisch-sociologisch onderzoek. Dit wil echter niet zeggen, dat zij volledig tot de
gewenste resultaten leidde. De oorzaak daarvan lag echter niet in haar als zodanig,
maar in het tekort aan bruikbaar materiaal en een nog te geringe ontwikkeling van
de ‘verstehende’ methode. Wat het eerste betreft, het is bijvoorbeeld onmogelijk om
exact vast te stellen, hoe groot het verschil is tussen de verticale sociale mobiliteit
van het jaar 1900 en die van het jaar 1956. Wat het tweede aangaat, het is vooralsnog
onmogelijk om vast te stellen, of de bekentenis tot het individualisme, alle overige
omstandigheden gelijk, meer of minder het gezinsindividualisme bewerkstelligt dan
de bekentenis tot nazisme of communisme. Deze conclusies zijn geen
gevolgtrekkingen, gemaakt, nadat het onderzoek naar de betekenis der verschillende
factoren was voltooid. Wij waren ons reeds vóór de aanvang er van bewust, dat dit
factoren-
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onderzoek enigszins mager moest uitvallen. Dit besef kon echter geen reden zijn om
de moeilijkheden uit de weg te gaan. De magerte van de resultaten heeft immers deze
belangrijke waarde, dat de kring der vakgenoten te zoveelsten male er van wordt
doordrongen voor welke immense opgaaf wij staan, wanneer het er om gaat om
complexe samenhangen in de maatschappij nader te preciseren. Ondertussen heeft
dit factoren-onderzoek toch wel enig direct positief resultaat opgeleverd. Het heeft
er de onderzoeker (en misschien ook de lezer) van doordrongen, welke factoren het
in Nederland toegenomen gezins-individualisme wèl hebben bevorderd en welke
niet.
De bestudering van het aanwezige ‘materiaal’ leidde tot het inzicht, dat de
waarneembare toename van het gezinsindividualisme in 20ste eeuws Nederland werd
veroorzaakt door het samengaan van een groeiende individualistische en
saecularistische geestesgesteldheid en een voorschrijdende sociaal-economische
differentiatie. De groei van deze geestesgesteldheid en het voortgaan dezer
differentiatie, hoewel zonder elkander denkbaar, waren onmiskenbaar in hoge mate
van elkander afhankelijk in modern Nederland. Meer gespecificeerd komt de
gezinsindividualisering hier te lande op rekening van het individualisme, de
ontkerkelijking, de industrialisatie, de migratie, de stedengroei, de veranderde socale
contrôle, het onderwijs, de verticale mobiliteit en de massificatie. De schrijver is
geneigd als de meest belangrijke onder de genoemde factoren te beschouwen het
individualisme en de industrialisatie. Aan het individualisme als verklarende factor
meent hij zoveel belang te moeten toekennen, omdat ook onder sterk godsdienstige,
dus weinig gemassificeerde, sedentaire groepen in onze samenleving (bijv. de
Zuidhollandse boeren), die zich tevens kenmerken door geringe verticale mobiliteit,
het gezinsindividualisme in vrij ver gevorderd stadium verkeert. De industrialisatie
acht hij als verklaringsfactor voor het gezinsindividualiseringsverschijnsel van groot
gewicht, omdat de voortgaande industrialisering - daarbij inbegrepen de uitbreiding
en verfijning van de dienstensector - door haar omvang bij uitstek een geestelijke
vervreemding tussen familieleden en buurtgenoten heeft teweeg gebracht.
Nationalisme, anti-godsdienstig collectivisme, sociaal-Darwinisme en proletarisering
waren in Nederland gedurende de laatste halve eeuw als gezinsindividualiserende
factoren nagenoeg betekenisloos. De betekenis van de afgenomen invloed der elites
is ten slotte niet te bepalen. Het is n.l. onmogelijk, vast te stellen, of de elites bij
gebleven
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invloed het gezinsindividualiseringsproces zouden hebben gestuwd dan wel geremd.
Bovenstaande conclusies vragen nadere uitwerking. Deze laat de schrijver graag
over aan hen, die in de toekomst de zozeer noodzakelijke bestudering van
afzonderlijke aspecten van de Nederlandse gezinsontwikkeling op zich nemen.
De vrijmaking van het gezin van familie en buurt of dorp is een algemeen verschijnsel
in het Nederland van deze eeuw. Een ontwikkeling, die hier te lande niet algemeen,
doch wel van grote betekenis is, is de vrijwording van het gezin van de kerk. De
ontkerkelijking was één der oorzaken van het toegenomen gezinsindividualisme,
wanneer dit wordt verstaan als de bevrijding van het gezin van familiale en locale
autoriteit, maar deze ontkerkelijking wijst er vanzelfsprekend ook op, dat het gezin
de banden, waarmee het aan de kerk was verbonden, slaakte. Men zou daarom kunnen
spreken van een gezinsindividualisme in de relatie gezin-familie en locale eenheid
als een algemeen Nederlands verschijnsel en van een gezinsindividualisme in de
relatie gezin-kerk als een verschijnsel, dat zich voordoet onder een niet onaanzienlijk
deel van het Nederlandse volk. De gegroeide omvang van dit laatste verschijnsel in
de jongste 5 decennia is een uitvloeisel van bijkans dezelfde invloeden als die van
het eerste, maar het verschijnsel op zichzelf is ouder. De ontwikkeling der
onkerkelijkheid als massale onkerkelijkheid zette reeds vrij algemeen in hier te lande
ten tijde van de opkomst der arbeidersbeweging. De geschiedenis van onze massale
onkerkelijkheid is op voortreffelijke wijze beschreven door Kruijt in diens:
‘Onkerkelijkheid in Nederland’. Deze massale onkerkelijkheid was, zo blijkt uit zijn
studie, in eerste instantie vooral een verschijnsel der arbeidersklasse, die voor haar
materiële en geestelijke nood van de zijde der kerken weinig begrip vond, terwijl de
a- of anti-godsdienstige socialistische beweging de noden der arbeiders bleek te
verstaan. Vóór de eeuwwisseling waren daarom - de toenmalige gezinsvrijheid
tegenover familie en locale eenheid werd immers vooral in burgerlijke kringen
gevonden - het eerst- en laatstgenoemde gezinsindividualisme fenomenen, wier
achtergronden onderling belangrijk verschilden. Nadien echter wordt het anders. Het
in deze eeuw groeiend gezinsindividualisme groeit in alle maatschappelijke lagen,
ook in die der arbeiders. De toenemende onkerkelijkheid van de laatste 50 jaar kan
niet uit proletarisering worden
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verklaard, omdat - we constateerden het eerder - de proletarisatie na de eeuwwisseling
geen voortgang meer vond, zelfs verminderde. Het is daarom met recht, wanneer
wordt gesteld, dat de vrijwording van het gezin van de kerk in deze eeuw door
nagenoeg dezelfde factoren werd veroorzaakt als de emancipatie van het gezin van
familie en locale eenheid. Het enige belangrijke verschil tussen de achtergronden
van beide verschijnselen is hierin gelegen, dat de ontkerkelijking de verzwakking
van de band tussen het gezin enerzijds en familie en locale eenheid anderzijds in de
hand werkte, terwijl omgekeerd de verzwakking van de banden, die het gezin met
familie en buurt onderhield, de ontkerkelijking bevorderde. Voorts mag worden
vermoed, dat het onderwijs, dat het familisme en localisme afbreuk deed, de
kerkelijkheid juist menigmaal heeft verstevigd. De roep om de confessionele school,
ontstaan uit vrees voor een ontkerkelijking der jeugd, heeft immers tot gevolg gehad,
dat vandaag ongeveer 2½ maal zoveel kinderen bijzonder dan openbaar lager
onderwijs genieten. Door de school - de bijzondere school wel te verstaan - heeft de
kerk een krachtig wapen in de hand gekregen om de geloofsafval te bestrijden.
De toename der onkerkelijkheid in Nederland, die zich laat afleiden uit de officiële
statistieken, moge een aanwijzing zijn van een veranderde houding van vele gezinnen
tegenover het kerkelijk gezag, zij maakt ons evenwel niet exact duidelijk in welke
mate de emancipatie van het gezin van kerkelijke bindingen zich in deze eeuw heeft
voortgezet. Gedurende eeuwen kwam onkerkelijkheid, d.w.z. het ontbreken van de
lidmaatschapsband met de kerk, nauwelijks voor. De grootte en de overzichtelijkheid
der levensverbanden waren van zulk een aard, dat de kerk haar leer bijna overal vrij
gemakkelijk kon indoctrineren in de geesten van iedere nieuwe generatie en dat zij
de geïnfiltreerde antikerkelijke idee doorgaans zonder veel moeite kon overmeesteren.
Waar het Christendom vaste voet had gekregen, beheerste het eeuwen lang het
individuele en gezinsleven van de eenvoudige mens. Dat wil onderwijl niet zeggen,
dat deze eeuwen slechts een toonbeeld zijn van vurig geloof. Ongetwijfeld leefde
toenmaals menigeen uit een vurig geloof. Doch wie zal durven beweren dat zulks
vandaag - in een tijd van voortgaande ontkerkelijking - ook niet het geval is? In dit
verband is dit trouwens van geen overwegend belang. Hier gaat het er om, dat destijds
de bestaande sociale situatie de voorwaarden in zich droeg, waaronder het de kerk
gemakkelijk moest vallen om een stevige greep te krijgen
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en te houden op de brede massa's. De belangrijke versnelling van het sociaal-culturele
en economische differentiatie-proces en de daarmee gelijke tred houdende
individualisatie sedert ongeveer anderhalve eeuw geleden maakten het aan de kerk
wel bijzonder moeilijk om het haar van oudsher toegekomen gezag over het leven
van individu en gezin te blijven effectueren. Zij werd goeddeels beroofd van de
machtsmiddelen, die zij steeds, al of niet gebruik makend van de gemeenschap als
‘tussenpersoon’, tegen onwillige individuen en groepen had kunnen geldend maken.
De kerk in modern Nederland zal, wanneer zij invloed wenst uit te oefenen op het
maatschappelijk leven, dus o.m. op het gezinsleven, overwegend slechts een beroep
kunnen doen op het in vrije, persoonlijke verantwoordelijkheid aanvaarde geloof
van haar leden. Bijna uitsluitend zij, die in vrijheid de leer der kerk innerlijk ten volle
hebben aanvaard, zullen bereid zijn, de kerkelijke directieven voor het maatschappelijk
gedrag na te leven. Naar schrijvers oordeel heeft deze nieuwe situatie tweeëerlei
gevolg: a) de reeds meerdere malen genoemde ontkerkelijking, b) in tegenstelling
tot het onder a) genoemde verschijnsel een toenemende geloofsverdieping. De
onkerkelijken wijzen uiteraard iedere kerkelijke inmenging in hun zaken af. De
hedendaagse kerksen trachten te leven in overeenstemming met wat de kerk leert.
Doch hoe groot is de groep dergenen, die officieel niet als onkerkelijken genoteerd
staan, maar wier levensgedrag niet of weinig in overeenstemming is met wat hun
kerk leert? Het is ondoenlijk, dat vast te stellen. Wel is echter op grond van de
geconstateerde veranderingen in de maatschappelijke situatie en in de individuele
levenswaardering aan te nemen, dat de groep der openlijk onverschilligen binnen de
kerk in verloop van tijd aanmerkelijk is gegroeid. De gezinsindividualisering als een
niet langer erkennen van kerkelijke autoriteit over het gezinsleven moeten wij, zij
het daar niet als een geheel voltooide gezinsindividualisering, ook zoeken in de kring
dezer onverschilligen. Naast het buitenkerkelijke gezin staat het gezin, dat zich rekent
te behoren tot enig kerkgenootschap, maar dat zelden of nooit ter kerke gaat, waarvan
de kinderen geen godsdienstonderricht ontvangen, dat het tafelgehed nalaat, enz.
Dit hoofdstuk wordt besloten met een onderzoek naar de ontwikkeling van de
verhouding tussen gezin en overheid in deze eeuw. Bij zulk een onderzoek dient te
worden uitgegaan van de gedachte, dat iedere overheid zich in beginsel voorbehoudt
regelingen van bindende aard te
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treffen, ook t.a.v. het gezinsleven, wanneer zij althans niet de jurisdictie van de kerk
over het gezin erkent. Ontzegt zij de kerk iedere mogelijkheid om als kerk de
rechtsorde te beïnvloeden, zoals dit o.m. in Nederland sedert lang het geval is, dan
zal zij, waar zij dit noodzakelijk oordeelt, het gezin evenzeer tot object van wettelijke
regeling maken als de vereniging, de firma, etc. Het is dan ook voor de leek enigszins
bevreemdend, dat het gezin - toch zo belangrijk sociaal instituut - als gezin in het
Nederlandse recht ontbreekt. Tot de dag van vandaag is de juridische bemoeienis
van de overheid met het gezin vrij beperkt gebleven, al moet direct worden opgemerkt
dat dit soort bemoeienis in de laatste halve eeuw niettemin aanmerkelijk is
toegenomen. Die toename heeft er echter niet toe geleid, dat de wetgever bijzondere
regels is gaan stellen t.a.v. het gezin als zodanig; hij heeft nieuwe regels gesteld t.a.v.
tussenpersoonlijke betrekkingen binnen het gezin, maar niet heeft hij het gezin als
rechtspersoon erkend. De toegenomen juridische bemoeienis van de overheid met
het gezin is een toegenomen bemoeienis met natuurlijke personen, niet houdt zij in
de aanvaarding van het gezin als bijzondere groep tussen andere bijzondere groepen
(rechtspersonen).
In de eerste helft der vorige eeuw heeft de wetgever het blijkbaar voldoende
doeltreffend geoordeeld om zijn inmenging in het gezinsleven te beperken tot het
opstellen van regels voor het huwelijk, die zowel de relatie tussen de partners als die
tussen de binnen echt geboren kinderen onderling en die tussen hen en hun ouders
raken. De rechtsgevolgen van bedoelde regelingen waren o.m., dat man en vrouw
de plicht tot samenwoning hebben, dat overspel voor de benadeelde partij een
echtscheidingsgrond oplevert, dat de man de vrouw heeft te onderhouden, dat de
vrouw handelingsonbekwaam is, dat de ouders en de kinderen over en weer zekere
rechten en plichten hebben. Dit complex van regelen, stammend uit 1838, biedt
eigenlijk niet meer dan een minimum aantal juridische waarborgen, dat de betrokken
personen (man, vrouw en kinderen) elkander geen overmatig leed zullen berokkenen.
Men krijgt de indruk, dat de wetgever de mening was toegedaan, een gezonde
ontwikkeling van het gezinsleven ook zonder diepgaand ingrijpen zijnerzijds te
mogen verwachten. Wezenlijk bracht hij in 1838 dan ook geen nieuws; hij zocht
aansluiting op de bestaande toestand in de burgerlijke maatschappij, die er een was
van een verlicht vaderlijk en echtgenotelijk despotisme in het huisgezin.
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Terecht zegt Pitlo: ‘Naarmate de zeden verzachten wint de positie van de vrouw aan
macht en komt in de verhouding van ouder tot kind het accent te liggen op de
bescherming van het kind.’70) Dat zijn dan ook de voor de socioloog enig belangrijke
tendenties die zich sedert 1838 in het Nederlandse verwantschapsrecht hebben
voorgedaan. De wetgever hief, na een bijna eindeloos gedelibereer, in 1956 de
handelingsonbekwaamheid van de gehuwde vrouw volledig op, waarmee hij overigens
geen revolutionaire daad stelde, want weer eens sloot hij aan op de in de maatschappij
reeds diep verankerde normen en de daarop gebaseerde gedragswijzen. Veel
belangrijker is te achten, dat hij de kinderwetten, die algemeen bekend zijn als de
Kinderwetten van 1901, heeft gesteld. ‘De eerste, die in onze wetgeving de vruchten
plukte van veranderd inzicht, van het wassen der sociale gedachte, van de gedachte
dat de rechten van den sterke slechts de keerzijde van zijn plichten uitmaken, was
het kind. De grote wijziging in ons kinderrecht dateert van 1901. De eeuw van het
kind was geboren. Het kind was niet langer de ondergeschikte, het kind werd de
beschermde, de ouderlijke macht werd tot ouderlijke plicht. Ontheffing en ontzetting
van de ouderlijke macht vonden hun regeling. De moeder kreeg haar
medezeggenschap, de vaderlijke macht werd ouderlijke macht’71)
De kinderwetten van 1901 en alle daarop gevolgde regelingen met dezelfde
strekking moeten, alhoewel zij primair zijn bedoeld ter bescherming van het kind
tegen zijn ouders, toch ook mede gezien worden als bescherming van de maatschappij
tegen ouderlijke onverantwoordelijkheid en ouderlijk onvermogen. Vanaf het jaar
1901 is de mogelijkheid aanwezig om iedere ouder, die in ouderplicht tekort schiet,
de ouderlijke macht te ontnemen. De toen geschapen mogelijkheden om ouders uit
hun ouderlijke macht te ontheffen of te ontzetten werden nadien vergroot, maar ook
werden nieuwe wettelijke wegen geopend om het kind te beschermen en het van de
morele en sociale ondergang af te houden. Zoals bekend, wordt bij ontzetting en
ontheffing het bedreigde kind uit het ouderlijk huis verwijderd. De in 1921 ingestelde
gezinsvoogdij, die in menig geval te prefereren is boven ontheffing of ontzetting,
beoogt een goede opvoeding binnen het eigen gezinsverband, doch dan onder toezicht
van een gezinsvoogd. De wet, waarmee de gezinsvoogdij werd ingesteld, omvatte
ook de instelling van de mogelijkheid tot opname van het bedreigde kind in een
observatiehuis en in een opvoedingsgesticht, terwijl door haar bovendien de
kinderrechter werd gecreëerd. In 1947
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zijn in ons kinderrecht verschillende wijzigingen aangebracht, die echter meer de
jurist dan de socioloog interesseren.
De boven behandelde regelingen kunnen worden opgevat als expliciete juridische
bemoeienis van de wetgever met het gezin. Die expliciete bemoeienis is sedert de
eeuwwisseling, zoals bleek, betekenend toegenomen. Uit de wetstekst is niet te lezen,
dat de impuls, waaruit dit geschiedde, gericht was op het gezinsheil; uit die tekst kan
slechts worden afgeleid, dat het de overheid ging om het belang van te ener zijde
vrouw en kind en te anderer zijde de maatschappij als geheel. Naast deze regelingen
kwam een groot aantal regelingen tot stand, dat hier zeker dient te worden
gememoreerd. Met deze laatste regelingen werd formeel beoogd de belangen van
het economisch zwakke individu te dienen, al is bij de totstandkoming er herhaaldelijk
op gewezen, dat met hen ook, of zelfs vooral, het gezinsbelang zou zijn gebaat.
Gewoonlijk worden zij samengevat onder de naam ‘sociale wetten’. Het zou te ver
voeren op ieder hunner afzonderlijk in te gaan. Volstaan zij met de opmerking, dat
de wettelijke beveiliging van de arbeider in het arbeidsproces, de beperking van de
vrouwen- en kinderarbeid, de instelling van de 8-urige werkdag, de ongevallen- en
invaliditeitsverzekering, de kinderbijslag, de oudersdomsuitkering en dergelijke de
levensomstandigheden van een groot deel van ons volk - dus van talloze Nederlandse
gezinnen - zeer aanmerkelijk hebben verbeterd. Was voor de totstandkoming van de
‘sociale wetten’ de materiële levenssituatie van de Nederlandse arbeiders72) en een
niet te onderschatten deel der zelfstandigen bijna onvoorstelbaar armelijk, momenteel
bestaat in eigenlijk geen der Nederlandse gezinnen nog werkelijke armoede. Dat dit
het geval mag zijn, is zeker niet uitsluitend aan overheidsmaatregelen te danken.
Doch men kan wel zeggen, dat, waar het particuliere initiatief tekort schoot of de
macht van de verenigde armen niet toereikend bleek om hun economische verlangens
te bevredigen, de overheid daden stelde.
De veranderde relatie van overheid tot gezin in Nederland blijkt slechts ten dele
uit het bovenstaande. De genomen wettelijke maatregelen zijn voor het gezinsleven
van moeilijk te overschatten betekenis geweest. Zij boden bescherming aan de
gehuwde vrouw tegen de willekeur van haar echtgenoot, aan het kind tegen het tekort
schieten van zijn ouders, en zij hadden op de gezinnen der armen en armsten een
deproletariserende invloed. De overheid heeft evenwel gemeend, dat zij verder moest
gaan dan alleen het nemen van de opgesomde wettelijke
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maatregelen. Zij blijkt steeds meer tot het inzicht te zijn gekomen, dat zij tot taak
had ook anders dan door het stellen van dwingende wetten het gezinsleven te
influenceren. Bij haar vatte de mening post, dat het moderne gezin door de snelle
verandering in de sociale omstandigheden (in de ruimste zin) voor bijzonder moeilijke
opgaven is gesteld. Daar zij van oordeel bleef, dat het gezin een uitermate belangrijk
maatschappelijk instituut moet worden geacht, richtte zij in toenemende mate haar
aandacht en activiteit op het welzijn van onze kleinste verwantengroep als zodanig.
De overheid begreep, dat deze bemoeienis in een politiek en geloofsverdeeld land
als het onze een zeer ‘voorzichtig’ karakter moest dragen. Haar gezinspolitiek,
waarvan hieronder de ontwikkeling summier wordt aangegeven, kreeg daarom het
karakter van een subsidiepolitiek, die er op was gericht, aan particuliere instellingen
de faciliteiten te verlenen, welke het hun mogelijk maakten enerzijds vele, onderling
nogal uiteenlopende bestaande moeilijkheden in het gezin tot oplossing te brengen
en anderzijds dreigende problemen in het gezin te voorkomen. Wellicht ten overvloede
wordt hierbij opgemerkt, dat dus een ‘brandende kwestie’ als bijv. de
geboorte-planning, hier te lande, anders dan elders, niet door de overheid werd
beantwoord. De overheid erkent de onvervangbare waarde van een harmonisch
gezinsleven, maar zij ontkent, of laat althans niet blijken, dat het op haar weg zou
liggen, het gezin zijn doelen te stellen. Dit standpunt wijkt wel sterk af van dat der
dictatoriale overheden en zelfs van dat, gehuldigd door bepaalde democratisch
verkozen overheden.
Wil men zich een beeld vormen van het ontstaan en de ontwikkeling van de boven
aangeduide gezinspolitiek, die de overheid is gaan voeren, dan is het wenselijk, zich
eerst te wenden tot het gezinswerk, gedaan door de instellingen van maatschappelijk
werk. Mr. A.H. Heering schrijft: ‘Men kan de stelling poneren, dat de sociale zorg
voor het gezin oud, de gezinszorg daarentegen nog jong is. Zolang er maatschappelijk
werk verricht wordt, ja, zolang er armenzorg bestaat, heeft men incidenteel, of meer
regelmatig, behalve op het individu, ook gelet op zijn milieu, in veel gevallen dus
mede op zijn gezin. De aandacht echter, die principieel, stelselmatig en op
wetenschappelijk verantwoorde wijze gericht is op het gezin als één van de primair
vormende krachten van de enkeling, is grotendeels vrucht van de jaren sedert het
begin van de tweede wereldoorlog.
Deze nieuwe ontwikkeling is te beschouwen als een reactie op tweeër-
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lei: enerzijds op een te ver doorgevoerde individualisering in de zorg voor de mens:
anderzijds op de atomisering, de ontbinding, welke in tal van gemeenschappen en
in het bijzonder in het gezin in dreigende mate aan de dag trad.’73)
Mr. Heering verstaat onder sociale zorg voor het gezin ‘die individualiserende
(d.w.z. op het individuele gezin afgestemde) maatregelen (............), welke in
hoofdzaak gericht zijn op het herstel van normale verhoudingen tussen de gezinsleden,
op de aanpassing van het gezin aan zijn milieu, en op de verbetering van dit milieu.’74)
Onder de aldus verstane sociale zorg voor het gezin valt allereerst te noemen het
zogenaamde algemeen maatschappelijk werk in gezinnen, dat wordt verricht door
een onnoemelijk aantal organisaties. Dan is er de zorg voor de ‘probleemgezinnen’.
Dit zijn de gezinnen - hun aantal is relatief klein -, die zodanig ontwricht zijn, dat
de maatregelen uit de sfeer van het algemene maatschappelijk werk geen succes
kunnen hebben. De ontwrichting dezer gezinnen kan zo ernstig worden geoordeeld,
dat wordt besloten tot overbrenging naar een speciaal gezinsoord, waar de bemoeiing
door de deskundigen zeer intensief kan zijn. Het is onderwijl duidelijk, dat bij het
ontbreken van een wettelijke regeling dezer overbrenging grote moeilijkheden kunnen
rijzen. Gezinsverzorging is een activiteit, die ook tot de sociale zorg voor het gezin
mag worden gerekend. Kort vóór de tweede wereldoorlog werd er in Friesland en
Drenthe mee begonnen. Volgens Heering is gezinsverzorging ‘de daadwerkelijke
verzorging van gezinnen door deskundige, speciaal daartoe opgeleide krachten, in
dienst van een organisatie staande, onder deskundige leiding, ter vervanging of tot
hulp en voorlichting van de vrouw des huizes, die door lichamelijke of geestelijke
oorzaken niet in staat is haar taak in het gezin naar behoren te verrichten, en welke
verzorging beoogt een gezond gezinsleven in stand te houden of te herstellen.’75) Op
een ander niveau dan gezinsverzorging ligt de gezinshulp. De gezinsverzorgster is
een taak toebedacht, die veel meer verantwoordelijkheid en deskundigheid vraagt
dan de taak van de gezinshulp. De laatste, ook werkend voor enige organisatie van
sociale zorg, is krachtens haar werk toch vooral te vergelijken met de dienstbode,
wat de gezinsverzorgster zeker niet is. Naast de voren genoemde vormen van sociale
zorg voor het gezin staat de huishoudelijke voorlichting, die in de crisisjaren na '30
op gang kwam en toen primair bedoeld was om de vrouwen van de stedelijke
werklozen te helpen, rond te komen met het weinige
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huishoudgeld. Sindsdien is de huishoudvoorlichting, die zeker mag worden
gekwalificeerd als een stuk gezinsvoorlichting, aanmerkelijk uitgebreid. Te noemen
zijn de activiteiten van de Stichting voor Huishoudelijke Voorlichting ten Plattelande,
ook in de dertiger jaren tot stand gekomen, en die van het Gezinsbegrotingsinstituut,
een naoorlogse creatie. Diverse wetenschappelijke instituten stellen hun gegevens
ter beschikking van de gezinsvoorlichtingsorganen. Bijvoorbeeld doet dat het
Voorlichtingsbureau van de Voedingsraad, opgericht in 1940. Onder de sociale zorg
voor het gezin is ook te rekenen de activiteit van de Bureaux voor Levens- en
Gezinsmoeilijkheden, die in de jaren vóór de laatste wereldoorlog tot stand kwamen.
Deze bureaux werken uit zeer verschillende levensbeschouwelijke achtergronden
ter advisering van echtgenoten en ouders t.a.v. echtscheiding, voortplanting en wat
dies meer zij.
Dàt maatschappelijk werk, hetwelk nadrukkelijk op het gezin is gericht, en dàt,
mede ten bate van het gezin gedaan, omspannen tezamen een enorm breed veld van
activiteiten. Het kan hier niet de bedoeling zijn om aan alle instellingen, die zich met
het gezin bezig houden, recht te doen. Boven zijn enige belangrijke onderdelen
genoemd, die voldoende doen blijken, dat van particuliere zijde en dan uit alle
levensovertuigingen sedert de jaren na 1930 in toenemende mate daadwerkelijke
aandacht wordt gegeven aan het gezin als zodanig. Terwijl familie en buurt uitvielen
als ingrijpende instituten, kwam een vrijwillige hulpverlening op, die door gevoelens
van mede-menselijke verantwoordelijkheid werd gevoed. De overheid besefte, dat
deze hulpverlening door haar diende te worden gesteund. Het was tot 1952 vooral
het Ministerie voor Sociale Zaken en Volksgezondheid, dat als orgaan van de overheid
de noodzakelijk geachte steun aan de instellingen van maatschappelijk werk verleende.
Bij K.B. van 1 september van genoemd jaar werd echter ingesteld een Ministerie
voor Maatschappelijk Werk, dat mede het steunen van de instanties, die direct het
gezin hielpen, opgedragen kreeg. Dr. van Loon noemt onder de taakomschrijving
van dit Ministerie mede het maatschappelijk gezinswerk, waarvan hij dan zegt, dat
het neerkomt van ministeriële zijde op: ‘Bemoeiingen, primair gericht op bevordering
van en steun aan kerkelijke en particuliere maatschappelijke arbeid ten behoeve van
de bescherming - c.q. instandhouding, herstel en versterking - van de
gezinsgemeenschap, als vormende een samenbindende kracht in de samenleving,
zoals met: de gezinsverzorging, de huishoudelijke en gezinsvoorlichting; de
doelmatige inkomstenbesteding; de Natio-
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nale Contactcommissie voor Gezinsbelangen (Gezinsraad); de bureaux voor levensen gezinsmoeilijkheden.’ En ten slotte: ‘Bemoeiingen t.a.v. maatschappelijk
onaangepaste personen en gezinnen, de verzorging in gezinsoorden en internaten’,
alsook ‘de Stichting Maatschappelijk Werk ten Plattelande’.76)
Zoals uit van Loon's taakomschrijving blijkt, kent Nederland dus een Nationale
Contactcommissie voor Gezinsbelangen en een Gezinsraad. Over deze beide
instellingen dient nog een enkel woord gezegd.
In 1939 werden in Frankrijk ingesteld een Ministerie voor het Gezin en een
Gezinsraad. Doel en betekenis van dit Ministerie behoeven geen nadere vermelding.
Die gezinsraad echter verdient meer aandacht. Dit lichaam vond spoedig zijn gelijken
in België (1946), in Luxemburg (1952) en in de Duitse bondsrepubliek (1954). In
1955 werd de Gezinsraad in Nederland een werkelijkheid. Voor een goed begrip van
haar positie moet worden gewezen op de totstandkoming in 1951 van de Nationale
Contactcommissie voor Gezinsbelangen, op welker wenselijkheid van regeringswege
na de oorlog herhaaldelijk was aangedrongen. In dat jaar werd na langdurig en
breedvoerig overleg opgericht een stichting (de N.C.G.), die zich, volgens de
stichtingsacte, ten doel stelde ‘het dienen van de belangen van het gezin als zodanig’.
Dit doel zou moeten worden bereikt door o.m. ‘het tot stand brengen van
gemeenschappelijk beraad op nationaal niveau tussen die organisaties en lichamen,
welke zich in belangrijke mate tot taak stellen de behartiging van de belangen van
het gezin als zodanig.’ Ook zag de N.C.G. de noodzaak om een Gezinsraad te
formeren, die adviezen zou moeten uitbrengen met betrekking tot algemeen
gezinsbeleid en onderzoek zou hebben te verrichten op verzoek van overheid en
particuliere instellingen, alsmede eigener beweging. De gezinsraad, die door de
Minister van Maatschappelijk Werk werd geïnstalleerd (een duidelijk bewijs van de
overheidsinteresse voor de raad), is samengesteld uit 17 leden, n.l. 5
vertegenwoordigers van Protestants-christelijke instellingen, 5 van Roomskatholieke,
1 van Joodse, 1 van Humanistische en 5 van andere. Op dit ogenblik moet nog worden
afgewacht, wat de reële betekenis van de Gezinsraad kan zijn. In ieder geval is deze
naoorlogse creatie, die met overheidssteun tot stand kwam en die op overheidssteun
aangewezen blijft, een zeer duidelijk voorbeeld van de weliswaar ‘gereserveerde’,
maar actieve bemoeienis van de huidige overheid met het wel en wee van het gezin.
's Lands regering is hoe langer hoe meer er van
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doordrongen geraakt - crisis en oorlog zullen er niet vreemd aan zijn, maar ook beter
sociaal inzicht en verandering van mentaliteit hebben hun rol gespeeld -, dat zij een
taak heeft t.a.v. het gezin als gezin.
Werden in de loop van deze eeuw de zeer goed voelbare banden tussen het gezin
enerzijds en familie en buurt anderzijds hier te lande overal zwakker en werd de
band, die het gezin aan de kerk bond dikwijls zwakker, de overheid richtte zich steeds
meer op onze kleinste verwantengroep, al vermeed zij, zoveel als doenlijk, zich
hinderlijk te mengen in het samenleven van man, vrouw en kinderen.

Eindnoten:
57) Bron: C.B.S.: ‘12de Volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947’ Serie A - Rijks- en
provinciale cijfers, Deel I - Belangrijkste uitkomsten der eigenlijke Volkstelling. (Utrecht,
1954), blz. 35.
58) idem, blz. 36.
59) G.J. Wuestenenk: ‘Het samenwonen op de boerderij’ 1954 (uitgegeven door de Gelderse
Maatschappij van Landbouw).
60) E.S. van Veen: ongepubliceerde lezing, gehouden tijdens een werkbezoek van H.M. de Koningin
aan de Achterhoek.
61) De motie werd opgenomen in: ‘Samenwonen ten plattelande’ (uitgave Gelderse Maatschappij
van Landbouw).
62) Cijfers, ontleend aan: Min. van Maatschappelijk Werk: ‘Binnenlandse Migratie’ (z.j.), stencil.
63) Over ‘urban sociology’ zijn langzamerhand vele boeken verschenen. Wij noemen er hieronder
enkele, n.l.:
S. Riemer: ‘The modern city’ (New York, 1953); P. Sorokin and C.C. Zimmerman: ‘Principles
of rural-urban sociology’ (New York, 1931); T. Cauter and J.S. Downham: ‘The communication
of ideas’ (London, 1954).
64) De cijfers uit Tabel 4 zijn ontleend aan de uitkomsten der Volkstelling 1899 en aan het Statistisch
Zakboek 1954.
65) ‘Historical Statistics of the United States, 1789-1945’ (Washington, 1949).
66) E. Abma and J.H.W. Lijfering: ‘Institutionalization of agrarian organisations in the Netherlands’
in Volume II van ‘Transactions of the third world congress of sociology, 1956’.
67) Bron: C.B.S.: ‘Statistiek van het voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs’.
68) Cijfers ontleend aan: C.B.S.: ‘Statistiek van het hoger onderwijs 1937/1938-1947/1948’ (Den
Haag, 1949).
69) Sj. Groenman: ‘Functieveranderingen van de school, in het bijzonder van de lagere school’ in
‘De wereld der mensen’ (Groningen, 1955), blz. 364.
70) Prof. Mr. A. Pitlo en G. Meyling: ‘Het personenrecht’ (Haarlem, 1953), blz. 312.
71) idem, blz. 313.
72) I.J. Brugmans: ‘De geschiedenis der arbeidende klasse in Nederland in de 19de eeuw’
('s-Gravenhage, 1929).
73) Mr. A.H. Heering in ‘Gids voor maatschappelijk werk’. Deel I (Alphen a.d. Rijn, 1954), blz.
309.
74) idem, blz. 312.
75) idem, blz. 315.
76) Dr. P.C.J. van Loon in ‘Gids voor maatschappelijk werk’. Deel I (Alphen a.d. Rijn, 1954), blz.
161.

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

113

Hoofdstuk V
Wijzigingen van het huwelijk in Nederland
Voor een goed begrip van de veranderingen, die zich in het gezinsleven hier te lande
in de laatste halve eeuw voordeden, is het noodzakelijk, langduriger stil te staan bij
de te onzent constateerbare huwelijkswijzigingen. In dit hoofdstuk wordt allereerst
getreden in ons huwelijksrecht, waarbij evenwel welbewust wordt afgezien van de
rechten en plichten, die, volgens de Wet, voor de ouders t.o.v. de kinderen door
huwelijk ontstaan, alsook van het zogenaamde huwelijksvermogensrecht. Vervolgens
gaat de aandacht uit naar huwelijksfrequentie en -leeftijd, de achtergronden van de
echtvereniging, echtelijke sexuele omgang, voortplanting binnen het huwelijk en de
duur der echtverbintenis. Zodoende kan, naar het lijkt, systematisch het veranderde
beeld van de verhouding der huwelijkspartners in 20ste eeuws Nederland worden
geschetst.
Eerder werd instemming betuigd met de definitie van de Utrechtse ethnoloog Prof.
Dr. H. Th. Fischer, die het huwelijk noemde: ‘een door de gemeenschap erkende
vorm van sexueel samenleven tussen man en vrouw, die tot doel heeft een langdurige
sociale en economische eenheid (het gezin) te doen ontstaan, bestaande uit de
echtgenoten en alle kinderen, die - staande deze samenleving - door de vrouw ter
wereld worden gebracht.’ Deze sociologische definitie slaat echter - men lette wel op het van tijd en plaats geabstraheerde samenleven tussen een man en een vrouw,
dat de goedkeuring heeft van het grotere maatschappelijke verband, waarvan deze
twee deel uitmaken. Een juridische definitie van het in Nederland door de Wet
geregelde huwelijk moet - het is niet onbegrijpelijk - geheel anders luiden.
In het bekende werk van Mr. C. Asser - later herzien door Mr. P. Scholten - wordt
gezegd: ‘Huwelijk is de van staatswege erkende vereniging van één man en één
vrouw tot duurzame levensgemeen-
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schap.’77) Als (Nederlandse) rechtsinstelling heeft het huwelijk de verscheidenheid
der geslachten tot grondslag, maar nergens vinden we de verwijzing in ons recht naar
het huwelijk als een verhouding, waaraan geslachtsgemeenschap inhaerent is. Volgens
de geldende opvatting is geen bijslaap nodig om een huwelijk tot stand te doen komen.
Onze wetgeving rept dan ook evenmin van de onbekwaamheid tot voortplanting als
een huwelijksbeletsel. Het feit, dat aan personen van hoge ouderdom het huwelijk
hier te lande niet wordt verboden, wijst er op, dat de wetgever het (juridische) huwelijk
heeft los gemaakt van de fysiologische basis.
Geheel in overeenstemming met wat bijna alle Christelijke kerken leren, heeft
onze wetgever zich op het standpunt gesteld, dat slechts de monogame verhouding
aan de Nederlander geoorloofd is en dat het huwelijk een verbintenis voor het leven
betekent. Dat de wetgever toch de echtscheiding heeft toegestaan, behoeft niet
wezenlijk strijdig te worden geacht met de uitgangsgedachte t.a.v. de huwelijksduur.
Al kan scheiding onder bepaalde voorwaarden worden verkregen, zij is en blijft
volgens de Wet een abnormaliteit. Gezien de door de wetgever beoogde
duurzaamheid, wordt de huwelijksontbinding niet aan de partners overgelaten, doch
kan deze slechts in bepaalde gevallen door de overheid geschieden. Wanneer men
daarbij nog in aanmerking neemt, dat partijen ook al niet vrij zijn zelf de inhoud van
hun rechtsverhouding te bepalen, aangezien deze geheel beheerst wordt door
voorschriften van dwingend recht, zal het duidelijk zijn, dat het huwelijk, al wordt
het dikwijls een overeenkomst genoemd, in het geheel niet kan worden vergeleken
met een vermogensrechtelijk contract. Contract is het slechts in zoverre, dat het
aangaan van het huwelijk moet berusten op wederzijdse toestemming van de partners.
Een en ander maakt het verklaarbaar, dat sommige juristen het huwelijk beschouwen
als een zogenaamd familie-rechtelijke overeenkomst, terwijl anderen tegen de term
overeenkomst grote bezwaren hebben.
Volgens artikel 83 van het Burgerlijk Wetboek beschouwt de Wet ‘het huwelijk
alleen in deszelfs burgerlijke betrekkingen’. Dit betekent, dat voor de kerken in
Nederland geen bemoeienis met het burgerlijke huwelijk is weggelegd. Het staat de
kerken vrij huwelijken te sluiten, in te zegenen of te bevestigen, doch niet alvorens
zij burgerlijk gesloten zijn. Het is daarom, dat artikel 449 uit het Wetboek van
Strafrecht de bedienaar van de godsdienst strafbaar stelt, die een godsdienstige huwe-

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

115
lijks-plechtigheid verricht, zonder zich ervan te hebben vergewist, dat het burgerlijk
huwelijk reeds werd voltrokken. Het blijkt overigens, dat de Rooms Katholieke Kerk
zich nog steeds niet ten volle met deze regeling kan verenigen, want in 1955 werden
twee gevallen publiek gemaakt, waarin een kerkelijk huwelijk werd gesloten door
een Katholiek geestelijke, ofschoon daaraan geen burgerlijk huwelijk was
voorafgegaan. Welke vreemde situaties zich gaan voordoen, wanneer dit soort
overtredingen plaats vindt, behoeft nauwelijks te worden toegelicht. Hoe het zij,
zonder te kort te doen aan de betekenis van het kerkelijk huwelijk voor hen, die het
aangaan, beperken wij ons in het volgende tot louter en alleen het burgerlijk huwelijk.
Eerst later komen wij terug op het kerkelijke huwelijk.
De vereisten tot het aangaan van een huwelijk onderscheidt men in in- en
uitwendige vereisten. De eerste betreffen de toestemming van en de bevoegdheid tot
een huwelijk van de personen, die het huwelijk aangaan, alsook de toestemming van
bepaalde derden. De uitwendige vereisten zijn de formaliteiten, die aan iedere
verbintenis in de echt zijn verbonden.
De inwendige vereisten mogen allereerst worden aangeduid.
Te noemen zijn dan:
1. de vrije toestemming der echtgenoten. (Volgens art. 85 van het B.W. behoort
deze vrije toestemming tot het wezen van een huwelijk.);
2. de door de Wet geëiste leeftijd, welke voor mannen 18 en voor vrouwen 16 jaar
is. Er is dus een minimum-leeftijdsgrens; een maximumleeftijdsgrens bestaat
niet;
3. het ongehuwd-zijn van beide echtgenoten in spé. (Zie art. 84 B.W.);
4. een verloop van driehonderd dagen na de ontbinding van het vorige huwelijk,
uitsluitend geldend voor de vrouw;
5. het niet aanwezig zijn van redenen, waaruit een betrekkelijke onbevoegdheid
voortvloeit. Een huwelijk tussen bepaalde personen is n.l. onmogelijk.
Is een (eerste of hernieuwde) huwelijkssluiting tussen bepaalde personen onmogelijk
of slechts door dispensatie mogelijk, niet zelden is noodzakelijk een toestemming
van derden. Zo behoeven minderjarigen de toestemming van hun ouders, wil een
huwelijk kunnen plaats vinden.
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Dit is althans de normale toestand. Eén der ouders kan echter overleden zijn of buiten
staat zijn om zijn wil kenbaar te maken. Is dit het geval, dan is de toestemming van
de andere ouder voldoende, met dien verstande, dat laatstgenoemde bij vooroverlijden
van de ene echtgenoot de toestemming verleent zowel in de kwaliteit van ouder als
in die van voogd (art. 378 B.W.: de overlevende ouder treedt van rechtswege als
voogd op). Wanneer de ouders van hun ouderlijke macht ontheven zijn of daaruit
ontzet, is meestal naast de toestemming van deze twee nog nodig de toestemming
van een derde, t.w. de voogd of in een enkel geval de toeziende voogd. Weer anders
ligt de zaak voor de minderjarige, die beide ouders door hun overlijden heeft verloren
of wiens ouders buiten staat zijn om hun wil te doen kennen. Voor het geven van
toestemming komen dan allereerst in aanmerking de grootouders in zowel de
vaderlijke als de moederlijke lijn. Oefent een ander dan deze personen de voogdij
uit, dan is bovendien de toestemming van hem of haar vereist. Zijn ook de grootouders
overleden of buiten staat hun wil kenbaar te maken, dan behoeven de minderjarigen
toestemming van hun voogd en toeziende voogd. In alle gevallen, waarin de blijkens
het bovenstaande vereiste toestemmingen worden geweigerd, kunnen deze worden
vervangen door een verlof van de kantonrechter, behalve wanneer het betreft de
toestemming van een ouder, die het gezag uitoefent over zijn kind of van een
grootouder, terwijl ook al de anderen, wier toestemming vereist is, deze weigeren.
Stilzwijgend werd er tot dusverre van uitgegaan, dat de minderjarige
huwelijkscandidaten wettige kinderen waren. Het ligt evenwel voor de hand, dat
enigszins andere regels gelden t.a.v. de vereiste toestemming, wanneer het gaat om
zogenaamde natuurlijke kinderen.
Van geheel andere aard dan de toestemming, welke minderjarige kinderen
behoeven, is die, welke meerderjarigen verplicht zijn tot hun dertigste jaar te vragen
aan hun vader en moeder. Grootouders en voogden komen hieraan niet te pas.
Bovendien is het zo, dat zij in alle gevallen de weigering van hun ouders kunnen
trotseren door zich tot de kantonrechter te wenden, die met inachtneming van een
bepaalde procedure toestemming zal verlenen. Het vragen van toestemming is hier
meer een manifestatie van de eerbied, welke kinderen aan hun ouders verschuldigd
zijn. Vandaar dat men in dit verband vaak pleegt te spreken van de zogenaamde akte
van eerbied. Meerderjarige natuurlijke kinderen beneden de 30 jaar hebben op dezelfde
wijze als wettige kinderen de toestem-
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ming nodig van hun moeder en tevens van hun vader, voorzover deze hen heeft
erkend. Overspelige en bloedschennige kinderen hebben rechtens geen familieband
met hun ouders en behoeven dan ook geen toestemming, evenmin als kinderen, wier
ouders overleden zijn, hun wil niet kunnen verklaren dan wel uit de ouderlijke macht
zijn ontzet.
Degenen, die wegens verkwisting, durend drankmisbruik of zwakheid van
vermogens onder curatele zijn gesteld, behoeven - uiteraard indien zij kunnen huwen
- de toestemming van curator en toeziend curator, welke echter kan worden vervangen
door verlof van de kantonrechter. Voor personen, jonger dan 30 jaar, geldt, zoals in
de lijn der verwachtingen lag, bovendien de eis van ouderlijke toestemming.
De uitwendige vereisten zijn bedoeld vooral, om de gelegenheid te scheppen, dat
een voorgenomen, met de Wet strijdig, huwelijk wordt voorkomen; om een waarborg
te hebben, dat de ambtenaar van de B.S. niet gemakkelijk zulk een huwelijk voltrekt;
om de aanstaande echtgenoten te beschermen tegen een lichtvaardig huwelijk; om
te voorkomen, dat clandestiene huwelijken worden gesloten; om zekerheid te hebben
t.a.v. het werkelijk bestaan van een huwelijk. Sommen wij op welke uitwendige
vereisten in Nederland worden gekend:
1. zij, die een echtverbintenis wensen, moeten daarvan aangifte doen bij de
ambtenaar van de Burgerlijke Stand in de woonplaats van één der a.s. partners.
Van deze aangifte wordt een akte opgemaakt. (De volksmond spreekt van ‘het
in ondertrouw zijn’.);
2. op de aangifte volgt afkondiging, d.w.z. dat ten gemeentehuize een geschrift
wordt aangeplakt, waarop staat aangegeven, dat die en die, van beroep dat en
dat, wonende daar en daar, hun voornemen hebben te kennen gegeven, een
huwelijk aan te gaan;
3. een huwelijk mag niet worden voltrokken dan na 10 dagen, gevolgd op de
afkondiging;
4. het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis van de woonplaats van één
der partners. Hiervan kan echter worden afgeweken, wanneer bepaalde
omstandigheden de voltrekking daar moeilijk maken;
5. het huwelijk wordt ten overstaan van de ambtenaar der B.S. gesloten. (Men lette
wel: de ambtenaar sluit het huwelijk niet. Dit doen de man en vrouw in kwestie.
De ambtenaar constateert slechts als zodanig de sluiting van het huwelijk.);
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6. de echtverbintenis vindt plaats in tegenwoordigheid van tenminste twee en ten
hoogste vier getuigen, wanneer het gemeentehuis de plaats van
huwelijksvoltrekking is. Is dat een ander huis, dan zijn zes getuigen vereist. De
getuigen moeten steeds meerderjarig zijn;
7. in het algemeen moeten de a.s. partners bij de voltrekking van hun huwelijk
persoonlijk voor de ambtenaar verschijnen. Alleen met Koninklijke vergunning
kan de huwelijkssluiting bij gemachtigde plaats vinden;
8. de a.s. echtgenoten dienen ten overstaan van de ambtenaar en in
tegenwoordigheid der getuigen te verklaren, dat zij elkander tot echtgenoten
aannemen, enz. Na deze verklaring spreekt de ambtenaar in naam der Wet uit,
dat de twee partijen door het huwelijk aan elkaar verbonden zijn.
Soms vindt een huwelijk geen doorgang, omdat bepaalde personen, die daartoe een
wettelijke bevoegdheid bezitten, zich tegen voltrekking verzetten, wegens strijdigheid
met de wetsbepalingen. Men spreekt dan van stuiting. Eerst nadat de ambtenaar een
vonnis, dat in kracht van gewijsde is gegaan, of een authentieke akte, welke opheffing
van de stuiting inhoudt, ter hand is gesteld, kan deze het huwelijk doorgang doen
vinden.
Het recht van stuiting strekt tot het voorkomen van een met de Wet strijdig
huwelijk. Het geval kan zich echter voordoen, dat bij voltrekking van een huwelijk,
één of meer wettelijke bepalingen werden overtreden. Het huwelijk kan daardoor
vernietigbaar zijn. Niet de partijen hebben daarover te oordelen, doch het is aan de
rechter, dit uit te maken. Evenals bij stuiting zijn er verschillende gronden, waarop
nietigverklaring kan worden gevraagd. Ook stemt de nietigverklaring in dit opzicht
met de stuiting overeen, dat verschillende personen haar kunnen aanvragen. De
gronden zijn: dubbel huwelijk, gemis aan vrije toestemming van de echtgenoten,
onbekwaamheid tot het geven van toestemming wegens onder curatelestelling uit
hoofde van gebrek aan verstandelijke vermogens, het nog niet bereikt hebben van
de vereiste leeftijd (buiten dispensatie dan), verboden graad van bloed- of
huwelijksverwantschap, huwelijk tussen overspelige en medeplichtige, gemis aan
toestemming van derden, huwelijk binnen een jaar tussen eerder met elkander
gehuwde personen, derde huwelijk tussen dezelfde personen, voltrekking
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tijdens stuiting en tenslotte het verzuim van zekere vormvoorschriften. De vernietiging
kan in het ene geval slechts door deze, in het andere door gene personen worden
gevraagd.
Zonder buitengewone bepalingen zou nietigverklaring alle gevolgen van een
huwelijk uitwissen. De wetgever heeft blijkbaar ingezien, dat dit bezwaren met zich
mee zu brengen, die wel zeer zwaar zouden wegen. Zijn beide echtgenoten bij het
aangaan van het huwelijk daarom te goeder trouw geweest - wat aan de rechter ter
beoordeling is -, dan heeft het huwelijk, ondanks de nietigverklaring, alle gevolgen
van een gewoon huwelijk, zowel voor hen beiden als voor de kinderen. Was één
hunner te goeder trouw, dan blijven deze gevolgen geldig voor deze partner, alsmede
voor de kinderen. Wel houdt uiteraard het huwelijk op (verdere) burgerlijke gevolgen
te hebben, te rekenen van de dag, waarop het bij vonnis is nietig verklaard. Was noch
man, noch vrouw te goeder trouw, dan heeft het vernietigde huwelijk geen enkel
gevolg. Dit geldt evenzeer t.a.v. de kinderen als t.a.v. de echtgenoten.
In geval van nietigverklaring kan niet worden gesproken van huwelijksontbinding.
Het huwelijk wordt ontbonden in volgende vier gevallen, die wij vermeld vinden in
art. 254 van het Burgerlijk Wetboek:
1. bij het intreden van de dood van één der echtgenoten;
2. door echtscheiding;
3. door een rechterlijk vonnis na een scheiding van tafel en bed;
4. door afwezigheid van één der partners, omtrent welke geen zekerheid bestaat,
of deze inderdaad nog in leven is, gedurende 10 jaar, en een daarop volgend
huwelijk van de andere partner, waartoe aan deze toestemming werd verleend.
Valt nietigverklaring, zoals reeds gezegd, niet onder huwelijksontbinding, ook
scheiding van tafel en bed valt er niet onder.
Zeer principiëel gesteld, zouden wij slechts één geval van huwelijksontbinding
moeten kennen, n.l. het intreden van de dood. De trouwbelofte, die door de
echtgenoten ten overstaan van de ambtenaar wordt gegeven, is immers een belofte
voor het leven, die niet afhankelijk wordt gesteld van de nakoming door de
wederpartij. Terecht wordt dit door Pitlo en Meijling opgemerkt.78) Wat echter,
wanneer een huwelijk tot een volledige mislukking is geworden? Niet alleen wordt
het bestaan een slepende ellende voor de twee mensen, die, ondanks alle goede
voornemens aan het begin, niet bij elkander bleken te passen. Dikwijls
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zijn reeds kinderen geboren, welke zich niet kunnen onttrekken aan de invloeden,
die uitgaan van de kwalijke omstandigheden in hun ouderlijk huis. De wetgever heeft
geoordeeld, dat de mogelijkheid moest bestaan tot ontbinding van het mislukte
huwelijk. Het is genoegzaam bekend, dat de Rooms-Katholieke Kerk dit standpunt
niet kan delen en dat andere kerken zeker niet zo ver zouden wensen te gaan als de
wetgever is gegaan. Iedere religie brengt een eigen standpunt met zich mee t.a.v. de
mogelijkheid tot echtscheiding. Het is dan ook begrijpelijk, dat onze
echtscheidingswetgeving niet de instemming vindt van alle godsdienstige groepen.
Overigens draagt deze wetgeving duidelijk de sporen van het compromis tussen de
volledige tegenstanders van de echtscheiding en de extreme voorstanders ervan. Dat
vooral aan de wensen der tegenstanders werd tegemoet gekomen, lijkt aantoonbaar.
Anderzijds hebben, dunkt ons, de extreme voorstanders, rekening houdend met het
feit, dat zij deel uitmaken van een overwegend Christelijk volk, geen reden tot klagen.
In ieder geval kan volledig worden ingestemd met Pitlo en Meijling, wanneer deze
zeggen: ‘De concessies naar twee zijden hebben tot gevolg dat de wettelijke regeling
dezer materie meer doet denken aan een politieke overeenkomst dan aan een uit vaste
beginselen bestaande wetgeving.’79)
Bij echtscheiding wordt er van uitgegaan, dat de ene partner zich zodanig jegens
de ander heeft misdragen, dat van de laatste voortzetting van het huwelijk niet kan
worden verlangd. De Wet geeft aan, in welke gevallen dit zo is. Vier gronden van
echtscheiding worden genoemd: overspel, kwaadwillige verlating, veroordeling
wegens misdrijf tot een vrijheidsstraf van minstens vier jaar en mishandeling van
ernstige aard. Wie echtscheiding verlangt, kan in een verzoekschrift, gericht tot de
Arrondissementsrechtbank, genoemde gronden aanvoeren. Afgezien van de
eenvoudiger procedure bij een verzoek naar aanleiding van een veroordeling tot een
vrijheidsstraf van vier jaar of meer, dan wel naar aanleiding van overspel, waardoor
één der huwelijkspartners bij vonnis gestraft is, verloopt de echtscheidingsprocedure
te onzent steeds vrij omslachtig. Door een wetswijziging van 20 mei 1955 werd zij
nog omslachtiger gemaakt.80)
Echtscheiding bij wederzijds goedvinden is volgens de letter een onmogelijkheid
in Nederland. Dit is impliciet aan het bovenstaande. De rechtspraktijk leert evenwel,
dat hier te lande wel degelijk scheidingen door wederzijds goedvinden tot stand
komen. ‘De weg, dien zij (de echtge-
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noten, Schr.) daartoe begaan, is eenvoudig. De eiser (meest de vrouw) stelt overspel,
de man bekent het feit, de bekentenis levert volgens art. 1962 B.W. “volledig bewijs”
op, de echtscheiding wordt uitgesproken. Eenvoudiger nog: de man laat verstek gaan,
het wegblijven heeft dezelfde gevolgen als de bekentenis (art. 76 Rv), toewijzing
volgt. Aanvankelijk wilde de rechtspraak weinig van deze methode weten. Zij legde
ondanks bekentenis of verstek bewijs op der gestelde feiten, doch de H.R.
sanctioneerde bij arrest van 22 juni 1883, W. 4924 de leer, dat ook in deze de
bekentenis bindt. Het arrest werd al spoedig door de lagere rechtspraak gevolgd en
de door het hoogste rechtscollege goedgekeurde methode werd zó gebruikelijk, dat
men hier van rechtsvorming door de rechter kan spreken en dat ook zij, die, als
schrijver dezes, haar evenzeer afkeuren als haar resultaten betreuren, toch moeten
toegeven, dat niet de rechter maar de wetgever in deze verandering moet brengen.’81)
Door scheiding van tafel en bed - een uitvloeisel van het levensbeschouwelijk
compromis? - blijft het huwelijk in stand. Wat wordt opgeheven, is niet meer dan de
verplichting tot samenwoning en datgene, wat aan vermogensrechtelijke consequenties
uit het huwelijk voortvloeit. Wat er in wezen van het huwelijk na scheiding van tafel
en bed is overgebleven, laten wij gaarne aan de beoordeling van de lezer over. Deze
zal, naar gelang godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing, in geval van zulk
een scheiding meer of minder van het huwelijk in stand gebleven achten. Twee
categorieën grijpen de mogelijkheid van scheiding van tafel en bed aan. In de eerste
plaats zij, die een echtscheiding niet toelaatbaar achten, omdat hun godsdienstige
overtuiging zich daartegen verzet. In de tweede plaats zij, die onvoldoende ernstige
reden hebben tot echtscheiding.
De Wet erkent tweeërlei scheiding van tafel en bed. Een echtgenoot kan tegen zijn
partner een eis instellen, maar ook kunnen beiden in onderling overleg, zonder opgaaf
van redenen, scheiding van tafel en bed vragen. In het laatste geval spreken we van
minnelijke scheiding van tafel en bed. Voor de beide vormen is een gerechtelijke
uitspraak noodzakelijk en de meeste gronden zijn voor beide gelijk. Voor een
niet-minnelijke scheiding van tafel en bed kunnen, evenals bij echtscheiding, slechts
bepaalde redenen worden aangevoerd, n.l. de voor echtscheiding geldige
buitensporigheden, mishandelingen en beledigingen van de andere echtgenoot
ondervonden. Is de scheiding van tafel en bed uitgesproken, dan is, zoals gezegd,
het huwelijk daarmee niet ontbonden. Er is dan ook
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een eenvoudige versoeningsmogelijkheid voor de echtgenoten. Wordt het recht om
gescheiden te leven opgegeven, dan heeft daarmee verzoening plaats gehad. Het
huwelijk wordt geacht opnieuw alle normale gevolgen met zich mee te brengen.
Volledige scheiding kan worden toegestaan, volgens art. 254 B.W., na scheiding van
tafel en bed. In de praktijk wordt van deze mogelijkheid tot huwelijksontbinding
zelden gebruik gemaakt. De procedure is omslachtig en vraagt zeer veel tijd. Dat
deze vorm van huwelijksontbinding niet onder echtscheiding is gebracht, vindt
vermoedelijk zijn oorzaak in het feit, dat zij onderling goedvinden van de echtgenoten
vraagt. (Echtscheidingen op grond van onderling goedvinden is immers, althans
volgens de Wet, onmogelijk). Dit neemt niet weg, dat het hier materieel om een
echtscheiding gaat. De langdurigheid, vereist om op deze wijze echtscheiding te
verkrijgen, schuilt in de vijf jaren, tijdens welke een scheiding van tafel en bed moet
hebben bestaan.
De hiervoor weergegeven rechtsopvattingen en -regels golden bijna alle reeds
voor het begin dezer eeuw en zij hebben, in zoverre dat het geval was, onverkort hun
gelding behouden. Slechts behoefde te worden gerept van een wijziging van de
echtscheidings-procedure, waarvan de uitdrukkelijke bedoeling was, scheiding te
bemoeilijken. Of het van deze bemoeilijking verwachte effect inderdaad zal worden
bereikt, moet de tijd leren. Moet dus worden geconcludeerd, dat huwelijkssluiting
en -ontbinding aan zeer overwegend dezelfde regels onderworpen bleven, de regels
omtrent de ideële inhoud van het huwelijk werden door de wetgever in de periode
van onderzoek ingrijpend gewijzigd. Deze wijziging maakt, met een aantal
veranderingen in de regeling van de ouderlijke macht en het huwelijksgoederenrecht,
duidelijk, dat de wetgever niet onberoerd werd gelaten door ideële en feitelijke
verschuivingen, die zich in de intiemste menselijke verhoudingen afspeelden. Gedoeld
wordt op de gedeeltelijke vervanging van de artikelen 158 tot en met 173 van het
B.W. (Boek 1, titel 6), waarin de rechten en plichten der echtgenoten worden
omschreven. Ingevolge de Wet van 14 juni 1956, Staatsblad 343, tot opheffing van
de handelingsonbekwaamheid der gehuwde vrouw werd per 1 januari 1957 ten
aanzien van de verhouding tussen de huwelijkspartners een aantal bepalingen geldend,
die duidelijk strekken tot een groter juridische verzelfstandiging van de echtgenote.
Het voorschrift, dat de man het hoofd der echtvereniging is, bleef gelden, doch door
de Wet van 14 juni 1956 is de bepaling vervallen, dat
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de vrouw aan haar echtgenoot gehoorzaamheid verschuldigd is. Ook verviel door
genoemde Wet de voor de vrouw bestaande uitdrukkelijke verplichting met de man
samen te wonen en hem overal te volgen, waar hij dienstig oordeelt zijn verblijf te
houden. Daarvoor in de plaats kwam: ‘De plaats van de samenwoning wordt in
onderling overleg vastgesteld, en bij gebreke van overeenstemming door de man.
De vrouw bepaalt nochtans de plaats van de samenwoning, wanneer de man onder
curatele staat, zich niet dienaangaande kan of wil verklaren, of wanneer uitsluitend
of hoofdzakelijk door de arbeid van de vrouw in de behoeften van het gezin wordt
voorzien.’ Tenslotte is de gehuwde vrouw - het spreekt overduidelijk uit de titel van
de nieuwe Wet - sinds 1 januari 1957 niet langer handelingsonbekwaam. De gewone
burger ging voor, de Wet volgde hem, waar het de verandering betrof in de
wederzijdse verhouding, waarin man en vrouw door ‘de daad des huwelijks’ getreden
zijn. Dit moge blijken uit het volgende.
In een reeds genoemd artikel82) beschrijft Hofstee, ‘dat in de 19de eeuw bij de
boerenbevolking op onze zandgronden een stelsel van huwelijk en voortplanting
bestond - zelfs nu is het nog geenszins verdwenen -, waardoor deze bevolkingsgroep
op een merkwaardige wijze, zonder beperking van het kindertal in het huwelijk, de
omvang van het nageslacht wist aan te passen aan de aanwezige
bestaansmogelijkheden. De grondslag van dit stelsel vormde de regel, dat men slechts
trouwde, wanneer men zich verzekerd wist van een vaste bestaansmogelijkheid
overeenkomstig eigen beroep en stand. Had men deze mogelijkheid niet, dan trouwde
men niet en bleef men als ongetrouwd lid binnen het familieverband leven.’ De
Wageningse hoogleraar vraagt zich af, hoe dit huwelijks- en voortplantingsstelsel
kon bestaan en hij meent als antwoord te moeten geven: ‘In de eerste plaats eiste het
een sterk, min of meer patriarchaal getint familieverband, een vanzelfsprekende
onderschikking van de individuele verlangens en gevoelens aan de belangen van de
familie als geheel, aan het collectieve verlangen om het familiebezit onverdeeld te
handhaven en de bestaansmogelijkheid van de familie als geheel blijvend te
verzekeren. Ook wat de arbeidsverhoudingen betreft, vroeg dit stelsel van huwelijk
en voortplanting een patriarchale sfeer.’ Dit klassieke ambachtelijk-agrarische
voortplantingspatroon (ambachtelijk ook, omdat het lang mede het stelsel van de
kleine stedelijke middenstand en zijn werknemers was) was uiteraard - Hofstee
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merkt het ook op - alleen bestaanbaar, wanneer men het uit de psychologische
gezichtshoek beziet, bij een vèrgaande terugdringing van de sexuele verlangens. In
zijn boek ‘Het oude Kempenland’ schetst Barentsen83), hoe in het agrarische Brabant
van de vorige eeuw de gehele levensstijl vijandig was aan sexuele prikkeling. De
levensstijl van de Brabantse boeren was een machtig ‘conserveringsmiddel’ van het
oude huwelijks- en voortplantingssysteem. Wat Barentsen met betrekking tot het
oude Brabant constateert, kan schrijver dezes opmerken ten aanzien van het
hedendaagse Limburgse platteland. Hem trof tijdens een verblijf daar de herhaalde
afkeuring over de aan alle dorpsgenoten bekende vroege vrijage tussen een zoon en
dochter uit twee vooraanstaande boerengezinnen. ‘Die zijn er wel wat erg vroeg aan
begonnen’, kon verschillende malen worden gehoord.
Hofstee brengt, na het klassieke huwelijks- en voortplantingssysteem uitvoerig te
hebben belicht, in het genoemde artikel naar voren, ‘dat het klassieke
ambachtelijk-agrarische voortplantingspatroon door de materiële en geestelijke
verhoudingen, die de modern-kapitalistische ontwikkeling meebracht, in zijn wortels
moest worden aangetast en dat het bij het voortschrijden van deze ontwikkeling
geleidelijk moest verdwijnen.’ Indien dit juist is gezien - wat aannemelijk lijkt -, dan
ligt het voor de hand om in Nederland een mettertijd toenemende huwelijksfrequentie
en/of dalende huwelijksleeftijd te verwachten. Wat blijkt dienaangaande uit de
statistieken? Uit Tabel 6 is direct af te leiden, dat de huwelijksfrequentie in Nederland
geleidelijk, maar betekenend, is toegenomen.

Tabel 6
Het aantal gehuwde vrouwen van 15-45 jaar in % van het totaal aantal
dezer leeftijdsgroep in Nederland.84)
prov. 1851-'551901-'051906-'101911-'151916-'201921-'251926-'301931-'351936-'401941-'451946-'50
Gr.
41.4 47.1 48.2 47.2 48.1 50.7 51.5 53.2 54.7 56.4
Fr.

43.8

49.1

50.3

51.0

51.2

51.6

52.3

53.2

54.4

55.5

Dr.

42.2

52.2

53.0

56.6

54.0

54.5

55.1

55.9

56.8

57.5

Ov.

41.6

48.3

48.8

48.6

48.0

48.3

49.2

50.3

51.8

52.7

Ge.

38.9

43.8

44.7

45.2

45.5

46.2

47.1

48.5

50.2

51.8

Ut.

37.6

43.8

43.9

44.5

45.2

46.1

47.0

48.6

52.4

51.5

NH.

41.5

46.2

46.8

47.7

48.7

49.7

50.6

51.7

53.1

54.4

ZH.

41.4

45.4

46.4

47.0

47.5

48.1

49.0

50.4

52.2

53.9

Ze.

42.5

46.8

47.5

48.1

48.5

49.2

50.4

51.9

53.8

55.7

NB.

33.4

39.9

41.4

42.3

42.8

43.7

44.8

47.0

46.9

47.8

Li.

38.5

40.0

42.0

43.9

45.6

47.0

48.3

49.1

49.4

49.7

Ned. 39.8

45.3

46.2

46.9

47.4

48.1

49.0

50.0

51.1

52.1

perc.verschil tussen 1851-'55 en '46-'50
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15
12.7
15.3
11.1
12.9
13.9
12.9
12.5
13.2
14.4
11.2
12.3
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Al heeft voorgaande tabel slechts betrekking op de vrouwen, jonger dan 45 jaar, zij
is toereikend voor het verkrijgen van een inzicht in de gewijzigde huwelijksfrequentie
te onzent.
In het tijdvak 1851 - 1855 waren van elke 100 Nederlandse vrouwen, ouder dan
15 jaar, maar jonger dan 45 jaar, er nog geen 40 getrouwd; in het tijdvak 1946-1950
waren er onder hen bijna 54 gehuwden. Goed honderd jaar geleden werden de hoogste
scores behaald door de provincies Friesland, Zeeland en Drente en de laagste door
Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, gedurende de tweede wereldoorlog (meer
recente cijfers ontbreken) was het percentage gehuwden onder de vrouwen van
vruchtbare leeftijd het hoogst in Drente, Groningen en Zeeland en het laagst in
Noord-Brabant, Limburg en Utrecht. Er is dus enigermate een verschuiving in het
beeld opgetreden. Opvallend is echter, dat Brabant en Limburg steeds onder het
Rijksgemiddelde bleven. De schrijver meent hieruit te mogen concluderen, dat, terwijl het oude agrarisch-ambachtelijke huwelijksstelsel in het land als geheel steeds
meer in onbruik raakte, mentaliteit en sociaal-economische omstandigheden het
voortbestaan er van in de twee Zuidelijke provincies relatief zeer begunstigden.
Onder meer is te denken aan de R.-Katholieke houding tegenover de geboorteregeling
en, direct daarmee in verband, de geringe grootte van vele boerenbedrijven in het
Zuiden. Meer dan in de meeste overige landsdelen deed en doet zich in Brabant en
Limburg een spanning voor tussen bevolkingsaantal en bestaansmiddelen, ten minste
in de agrarische sector. Het zogenaamde kleine boeren-probleem op de zandgronden,
waarover enige tijd geleden door het Landbouw-Economisch Instituut werd
gerapporteerd, is niet zozeer een vraagstuk van de zandgronden alswel een probleem
van de R.-Katholieke agrarische bevolking, die haar bestaan vindt in het kleine
boerenbedrijf. Onder de boeren op grotere bedrijven, doet zich het bestaansvraagstuk
in veel minder klemmende mate voor. In hun kring stuit het sluiten van een huwelijk
op geringer bezwaren, niet alleen, omdat bedrijfssplitsing een grotere mogelijkheid
biedt, maar ook - en misschien vooral -, omdat het huwelijk niet onverbrekelijk
gekoppeld is aan een ongelimiteerde voortplanting. Zo zijn er in opzicht van
huwelijksfrequentie, naar gelang provincie, in de laatste honderd jaar steeds
verschillen geweest, die kunnen worden herleid tot cultuur en economische structuur.
In deze studie is dit verschijnsel evenwel van minder belang. Ingevolge de
probleemstelling is het wenselijk, de aandacht in de eerste plaats te richten op de
toename
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van het aantal gehuwden onder de vruchtbare vrouwen in het Rijk als geheel.
Onverbloemd spreekt uit deze toename, dat zich in mens en maatschappij
aanmerkelijke wijzigingen voordeden. Waar eerder de huwelijkskans voor een bepaald
individu nihil was, omdat in diens toenmaals kleine en geïsoleerde samenleving de
materiële basis voor gezinsvorming ontbrak, werd deze later groter, hetzij door
verhoogde agrarische opbrengsten, hetzij door de vestiging van industrie.
Tegelijkertijd werd bij dit individu de bereidheid om het huwen na te laten, aangezien
zijn gezinsgenoten en familieleden daartegen bezwaren maakten, steeds geringer.
Het lijkt waarschijnlijk, dat de toegenomen huwelijksfrequentie, waarvan de oorzaken
hier even werden aangestipt, moet worden gezien als een bewijs, dat mettertijd de
hunkering naar een (zelf verkozen) levensgezel of -gezellin meer werd bevredigd.
Uiteraard is hiermee niets gezegd over de verwachtingen, die vroegere generaties
van het huwelijk hadden. Al zochten deze generaties in het huwelijk dikwijls geen
erotische verlangens te bevredigen, daarmee blijft, dat relatief meer normale mensen
dan momenteel hun aangeboren sexuele verlangens moesten verdringen of op
tegennatuurlijke wijze moesten bevredigen.
Van een aanzienlijke daling van de huwelijksleeftijd gedurende de laatste halve
eeuw kan in Nederland, in tegenstelling tot de Verenigde Staten, zeker niet gesproken
worden. De beschikbare statistische gegevens wijzen op betrekkelijk geringe
fluctuaties rond een gemiddelde, dat voor de mannen op 29 à 30 jaar kan worden
gesteld en dat voor de vrouwen ligt rond 27 jaar. Tabel 7 legt daarvan getuigenis
af.85)

Tabel 7
Gemiddelde leeftijd der huwenden in Nederland
gemiddelde leeftijd der huwenden
jaar
1880/1889

mannen
30.2

vrouwen
27.5

jaar
1944

mannen
??

vrouwen
??

1900/1909

29.2

26.8

1945

30.0

26.9

1910/1919

29.1

26.7

1946

??

??

1936

29.1

26.3

1947

30.3

27.2

1937

29.2

26.4

1948

30.4

27.3

1938

??

??

1949

30.2

27.1

1939

29.0

26.3

1950

30.1

27.0

1940

29.3

26.4

1951

29.6

26.7

1941

29.4

26.5

1952

29.5

26.6

1942

28.8

26.1

1953

29.4

26.5

1943

29.4

26.5
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Nevenstaande tabel heeft betrekking op alle gehuwden, dus ook op hen, die reeds
eerder een huwelijk aangingen. Beschouwt men - voor zover de statistiek dit mogelijk
maakt - de gemiddelde leeftijd van degenen, die voor de eerste maal huwden, dan
komt men natuurlijk tot een lager gemiddelde. Gedifferentieerde gegevens zijn er
echter slechts van de meest recente jaren:

Tabel 8
Gemiddelde leeftijd der voor het eerst huwenden in Nederland86)
gem.
1936/19391947
leeftijd
der
huwenden
mannen 29.1
20.3

1948

1949

1950

1951

1952

1953

30.4

30.2

30.1

29.6

29.5

29.4

vrouwen 26.2

27.2

27.3

27.1

27.0

26.7

26.6

26.5

alle
27.9
jongmans

28.3

28.4

28.3

28.1

27.8

27.7

27.6

alle
25.6
jonge
dochters

25.9

25.9

25.8

25.7

25.5

25.3

25.3

jongmans, 27.6
die met
j.d.
huwden

27.9

28.0

27.9

27.9

27.5

27.4

27.3

jonge 25.2
dochters,
die met
j.m.
huwden

25.3

25.3

25.2

25.1

24.8

24.8

24.8

Vatten we voorgaande beschouwing over huwelijksfrequentie en -leeftijd in
Nederland samen, dan is de voornaamste conclusie, dat bij een toegenomen
huwelijksfrequentie zich nauwelijks wijzigingen voordeden in de huwelijksleeftijd.
Men zou anders hebben kunnen verwachten, vooral, wanneer men weet, dat in de
Verenigde Staten een toenemende huwelijksfrequentie samen ging met een daling
van de gemiddelde huwelijksleeftijd. Het is daarom, dat vergelijking met de Verenigde
Staten zinvol mag worden geacht.
Het aantal gehuwde personen, ouder dan 14 jaar, bedroeg in Nederland in het jaar
1930 55% van de totale bevolking; in 1947 was dat 59%. De Amerikaanse percentages
voor de jaren 1940 en 1951 bedroegen resp. 60 en 68%. Een vergelijking tussen
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Amerika en Nederland van de jaarlijks gesloten huwelijken per 1000 van de bevolking
levert het beeld van de aan ommezijde staande Tabel 9 op.
Ofschoon aan schrijver niet bekend is, hoe groot het percentage gehuwden in ons
land in 1951 was, staat wel vast, dat dat niet ver boven het cijfer van 1947 heeft
gelegen. De Nederlanders zijn voor een geringer deel gehuwd dan de Amerikanen
en het verschil ten deze tussen
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Tabel 9
Het aantal jaarlijks gesloten huwelijken per 1000 van de totale bevolking87)
jaar
1930

U.S.A.
9.2

1931

Nederland

jaar
1942

U.S.A.
13.2

Nederland
9.7

8.6

1943

11.8

7.2

1932

7.9

1944

11.0

5.5

1933

8.7

1945

12.2

7.8

1934

10.3

1946

16.4

11.4

1935

10.4

1947

13.9

10.2

1936

10.7

7.5

1948

12.4

9.0

1937

11.3

7.7

1949

10.6

8.3

1938

10.3

7.7

1950

11.1

8.2

1939

10.7

9.2

1951

10.4

8.8

1940

12.1

7.6

1952

8.4

1941

12.7

7.3

1953

8.2

7.2

hen en hun overzeese buren is zeker significant. Wanneer men bovenstaande tabel
heeft bezien, verwacht men ook niet anders. (Weliswaar is het aantal echtscheidingen
in de Verenigde Staten verhoudingsgewijs groter dan in Nederland, maar de
gescheiden Amerikaan hertrouwt gewoonlijk spoedig.) Daarom rijst de vraag, waarom
de Amerikanen relatief meer gehuwden tellen dan de Nederlanders. Truxal en Merrill88)
noemen als oorzaken van de hoge huwelijksfrequentie in Amerika de gunstige
economische omstandigheden, de hoge levensstandaard en het Amerikaanse
optimisme. Daarin zijn zij zeker juist, maar het lijkt, dat hiermee niet alles is gezegd.
Vergelijkend beoordeeld, is de Amerikaanse samenleving in verschillende opzichten
zeer verschillend van de Nederlandse of een andere Europese maatschappij. In zoverre
de geneigdheid om een huwelijk aan te gaan wordt bepaald door gunstige economische
omstandigheden en een hoge levensstandaard, heeft de trouwlustige in Amerika een
voorsprong op de echtgenoot in spé in Nederland of in Europa in het algemeen. Dit
is onmiskenbaar. Dat Amerikaanse optimisme echter? Het komt schrijver voor, dat
het behoort bij een specifieke totale levensinstelling en een daarmee samenhangende
specifieke sociale structuur. Eenvoudig gesteld: een huwelijk is voor de gemiddelde
Amerikaan eerder bereikbaar dan voor de gemiddelde Nederlander, omdat het voor
hem reeds veel meer een eigen zaak is, d.w.z. een aangelegenheid, waarin de familie
veel minder stem heeft dan te onzent. De soms zeer verregaande gezinsdesorganisatie
in de Verenigde Staten wijst daar
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overigens ook op. Als factoren, die met de Amerikaanse geesteshouding en de
maatschappelijke structuur samenhangen, maar desalniettemin een eigen betekenis
hebben, kunnen worden genoemd: de houding tegenover de voortplanting, de
aanvaardbaarheid van een ‘career’ voor de gehuwde vrouw en de huwelijkswetgeving.
De geboorteregeling door laat of niet te huwen, zoals we die vandaag in bepaalde
streken en onder bepaalde lagen van ons volk nog kennen, is in het huidige Amerika
vrijwel betekenisloos. Ginds is nagenoeg door allen de geboorteregeling als een
regeling binnen het huwelijk aanvaard. Dit brengt met zich mee, dat onder voor
gezinsuitbreiding ongunstige omstandigheden een huwelijk door de Amerikaan
zelden als bezwaarlijk wordt gevoeld. Daar komt bij, dat het verrichten van arbeid
buitenshuis door de gehuwde vrouw langzamerhand normaal wordt geacht in de
Verenigde Staten. Wat de huwelijkswetgeving aangaat, deze is in Amerika een factor,
die jong en snel trouwen in de hand werkt. Vooropgesteld zij, dat de huwelijkswetten
van staat tot staat aanmerkelijk uiteenlopen. Alabama eist bijv. voor een wettig
huwelijk, dat de man op zijn minst 17 jaar zal zijn en de vrouw 14, terwijl in New
Mexico de man minstens 18 moet zijn en de vrouw 16. Iedere staat houdt er eigen
huwelijksopvattingen op na, zodat het dan ook niet verwonderlijk is, dat sommige
plaatsen een bloeiende ‘huwelijksindustrie’ konden ontwikkelen. Die bloeiende
‘industrie’ is niet alleen het gevolg van de mogelijkheid om jong te trouwen, maar
ook van andere oorzaken. In menige staat kan de Amerikaan n.l. huwen haast of
geheel zonder voorafgaande ondertrouw. Dit maakt het mogelijk, dat in een opwelling
huwelijken worden gesloten, althans in die categorie van personen, die geen ouderlijke
toestemming behoeven voor hun huwelijk. Maar als men weet, dat zulk een
toestemming gemiddeld niet meer nodig is voor de man boven diens 20ste verjaardag
en voor de vrouw boven haar 17de verjaardag, dan is het de Amerikaanse ouder toch
niet gegeven om een huwelijk van zoon of dochter lang op te schorten. In Nederland
moet men immers in het algemeen de dertigjarige leeftijd hebben bereikt, om zonder
ouderlijke toestemming een huwelijk aan te gaan, zij het dan, dat de 21-jarige van
de kantonrechter de toestemming kan verkrijgen, die door de ouders wordt onthouden.
Als factoren, die een hoge huwelijksfrequentie in de Verenigde Staten in de hand
werken, zijn dus onder het hoofd ‘huwelijkswetgeving’ reeds te noemen: de lage
minimum-huwelijksleeftijd en de beperkte noodzaak van de ouderlijke toestemming.
Als derde factor kan worden genoemd
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de wijze, waarop de ouderlijke toestemming wordt gegeven. Soms is het wel bijzonder
gemakkelijk die te verkrijgen. Baber89) schrijft het volgende: ‘... but in others (bedoeld
wordt: in andere staten - Schr.) the consent may be given orally, which simplifies
evasion. Such evasion is particularly easy when the license clerk accepts “parental”
consent over the telephone. Technically, such marriage can be annulled if fraud is
proved, but frequently the parents are not disposed to take this step (en het volgende
is tekenend - Schr.) but prefer to wait and see how well the marriage succeeds.’
De huwelijksfrequentie hangt voor een belangrijk deel af van:
1. de momentele en de verwachte economische toestand,
2. de mate van het individualisme,
3. de instelling tegenover het huwelijk in het algemeen, alswel tegenover de
voortplanting in het bijzonder,
4. het huwelijksrecht.
Dit maakt de vergelijkende analyse van de huwelijksfrequentie in de Verenigde
Staten en in Nederland aannemelijk. Misschien is het niet overbodig om op te merken,
dat de genoemde factoren, ofschoon zij elk een eigen invloed doen gelden, onderling
verband houden.
De gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk lag in Amerika in de periode 1890-1950,
zoals hier onder aangegeven:

Tabel 10
De gemiddelde leeftijd bij eerste huwelijk in de U.S.A.90)
jaar
1890

voor mannen
26.1 j.

voor vrouwen
22.0 j.

1900

25.9 j.

21.0 j.

1910

25.1 j.

21.6 j.

1920

24.6 j.

21.2 j.

1930

24.3 j.

21.3 j.

1940

24.3 j.

21.6 j.

1950

22.8 j.

20.3 j.

Bij de behandeling van de huwelijksfrequentie werd ingegaan op de grotere
mogelijkheid om te trouwen, die de Amerikaan, in vergelijking met de Nederlander,
heeft. Het zij herhaald, dat die grotere mogelijkheid
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ook een eerdere mogelijkheid betekent. Welke redenen kunnen echter worden
aangewezen voor de mettertijd gedaalde huwelijksleeftijd in Amerika bij een mettertijd
weinig gewijzigde huwelijksleeftijd in Nederland? Tot dusverre werd enige
opheldering verkregen over de oorzaken van de relatief hoge huwelijksfrequentie en
de relatief lage huwelijksleeftijd in de Verenigde Staten. Waarom deed zich evenwel
in Amerika een aanmerkelijke daling van de huwelijksleeftijd voor, terwijl dit in
Nederland niet het geval was? Helaas wordt in de door de schrijver bestudeerde
Amerikaanse werken niets opgemerkt omtrent de oorzaken van de daling van de
huwelijksleeftijd in de Verenigde Staten. Baber, zowel als Truxal en Merrill bijv.,
wijzen op het verschijnsel, maar zij laten na, het te verklaren. Het steeds
voortschrijdend individualisme in de U.S.A. lijkt echter wel de grondoorzaak van
het verschijnsel te zijn. Dit verregaand individualisme, dat een vroege volwassenheid
impliceert, geeft de jeugd de mogelijkheid spoedig het initiatief in handen te nemen
bij zelfs de meest ingrijpende levensbeslissingen. Het zegt immers wel iets, dat
momenteel meer dan een millioen personen, jonger dan 19 jaar, in de Verenigde
Staten getrouwd zijn. Moet hier trouwens in veel gevallen worden gedacht aan
‘gedwongen huwelijken’? Vermoedelijk zullen toch wel zeer velen van de meer dan
20.000 getrouwde meisjes en jongens, tussen 12 en 15 jaar, hebben moeten trouwen.
Wat precies de oorzaken mogen zijn van het steeds jonger huwen in Amerika, het
is zonneklaar, dat in dat land het huwelijk op het tijdstip, waarop het wordt gesloten,
veelal volslagen anders wordt beleefd dan in Nederland. Ondanks de toegenomen
huwelijkskansen in ons land, bleef het huwelijk hier een zaak voor de volwassen
mens. Het voorkomen van echtverbintenissen tussen nog niet volwassen personen
verandert hieraan niets. De verliefde jongeling of het verliefde meisje mag dromen
over toekomstig echtelijk geluk en dat geluk op een moment zeer nabij weten, hij
zowel als zij trouwt zelden voor het 20ste levensjaar. Dit blijkt voldoende uit de door
het C.B.S. verzamelde gegevens, die in Tabel 11 zijn vervat. (zie ommezijde). Deze
tabel laat ook zien, dat sedert de jaren vóór het uitbreken van de tweede wereldoorlog
noch het percentage huwende mannen, noch het percentage huwende vrouwen uit
de jongste categorie veel is toegenomen; de toename beperkt zich tot resp. 0.3 en
0.4%. Onder de jeugdige huwenden waren er steeds velen, die ‘gedwongen’ een
huwelijk aangingen, vooral onder de mannen. Van het absolute aantal jeugdige
gehuwden (niet: huwenden)
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Tabel 11
De vertegenwoordiging der verschillende leeftijdsgroepen onder de
huwenden in Nederland91)
leeftijdsgroep1936/19391947
per 100
huwende
mannen
0-19
1.1
1.6
jaar

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1.5

1.5

1.4

1.3

1.3

1.4

20-24
jaar

25.9

24.3

21.9

21.2

22.9

25.7

26.7

26.8

25-29
jaar

44.2

37.8

40.6

43.2

42.9

42.4

42.7

43.0

30-39
jaar

21.6

25.2

24.5

23.4

22.3

21.2

20.2

19.8

40 en
7.2
11.1
ouder
leeftijdsgroep1936/19391947
per 100
huwende
vrouwen
0-19
7.9
7.9
jaar

11.5

10.7

10.5

9.4

9.1

9.0

1948

1949

1950

1951

1952

1953

7.4

7.5

7.7

8.0

8.4

8.3

20-24
jaar

42.3

40.2

39.5

40.1

41.0

43.2

44.4

45.2

25-29
jaar

31.7

29.4

30.5

31.2

30.8

29.8

29.1

28.5

30-39
jaar

13.5

15.8

15.7

14.5

13.8

12.9

12.1

12.0

40 en
ouder

4.6

6.7

6.9

6.7

6.7

6.1

6.0

6.0

is een opgave aanwezig per 31 december 1953. Het aantal mannelijke personen,
tussen 15 en 19 jaar, dat op die datum getrouwd was, bedroeg 859, het aantal
vrouwelijke 8940. Hoe is het verklaarbaar, dat de huwelijksfrequentie door de jaren
heen toenam in ons land en de gemiddelde huwelijksleeftijd slechts onbetekenende
wijzigingen vertoont? De samenhang tussen huwelijksfrequentie en huwelijksleeftijd,
die in het algemeen mag worden aangenomen en die schrijver voldoende duidelijk
hoopt te hebben aangetoond voor de Verenigde Staten, is dan in Nederland afwezig?
Het toegenomen individualisme in Nederland houdt wel in, dat het individu een
recht op huwen wordt toegedacht, maar het impliceert zeker niet, dat het gemeenlijk
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tot het aangaan van een echtverbintenis gerechtigd is, wanneer zijn sexuele verlangens
zich gaan doen gelden. De gemiddelde ouder in dit land acht zijn kinderen eerst dan
rijp voor het huwelijk, wanneer zij minstens de leeftijd hebben bereikt, waarop zij
wettelijk als volwassen worden beschouwd. Het ouderlijk overwicht is daarbij
doorgaans groot genoeg om de kinderen van stappen te weerhouden, die de ouders
onberaden toelijken. Maar is dit laatste niet het geval, dan kunnen de ouders de
kinderen tot hun 21ste jaar van het
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huwelijk afhouden en hun tot hun 30ste jaar ernstige belemmeringen in de weg
leggen. De door de Wet aan de ouders gegeven macht t.a.v. het huwelijk hunner
kinderen maakt het die kinderen tot hun volwassenheid onmogelijk en dan nog een
aantal jaren moeilijk om een huwelijk te sluiten, dat tegen de ouderlijke wil indruist.
Dit en de hier heersende opvatting, dat het huwelijk een aangelegenheid van
volwassenen is, in aanmerking genomen, doet ons begrijpen, dat zich in Nederland
niet een zodanige daling van de huwelijksleeftijd kon voordoen als zich in Amerika
voordeed. Doch zonder meer laat zich het uitblijven van een daling der
huwelijksleeftijd in de laatste 50 jaar zeker niet verklaren. De in vergelijking met de
Verenigde Staten hoge huwelijksleeftijd moet zeer waarschijnlijk mede begrepen
worden uit een politiek-economische factor, die gelding had en heeft bij de gegeven
Nederlandse mentaliteit. Afgezien van directe ouderlijke bemoeienis, trouwen vele
jonge Nederlanders eerst relatief laat, omdat zij zich pas dan verantwoord voelen om
dat te doen, wanneer de man zijn (niet buitenshuis werkende) vrouw een bestaan kan
bieden, dat overeenkomt met de verwachtingen, die gelden met betrekking tot zijn
stand en/of beroep. (De Amerikaan vindt deze bestaanszekerheid van veel minder
gewicht, optimist als hij in vergelijking met de Nederlander is). Steeds meer komt
het tevens voor, dat jonge mensen trachten vooruit te komen in de wereld, wat in
hun ogen tijdelijk uitstel van een huwelijk noodzakelijk maken kan. Om der wille
van de eigen toekomst en van die van het te stichten gezin neigen vrij velen er toe
om voorlopig nog van trouwen af te zien, hoewel het inkomen toereikend is om een
huwelijk te sluiten. Weliswaar is er in de laatste tijd een tendentie waar te nemen in
bepaalde lagen om vroeger te huwen dan men tot dusverre in die lagen gewoon was
- b.v. onder academici -, maar in de laatste halve eeuw overheerste toch het
tegenovergestelde. Terwijl volwassen kinderen verhoudingsgewijs meer dan vroeger,
ondanks de tegenwerking van hun ouders, een huwelijk doorzetten, is het aantal
echtgenoten in spé, dat uit eigen wil het huwelijk enige jaren uitstelt, toegenomen.
Het laatste verklaart, waarom bij dalende ouderlijke macht de huwelijksleeftijd in
het Nederland van vandaag weinig afwijkt van die in ons land, 50 jaar geleden.
Hofstee toont in zijn reeds enkele malen genoemd artikel aan, dat na het midden der
vorige eeuw een huwelijks- en voortplantingsstelsel ingang vond in Nederland, dat
kan worden aangeduid als ‘dat van de proletarische tussenfase’. Hij merkt daar o.m.
over op: ‘Wat de arbeider betreft,

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

134
(had) de verzwakking van de band tussen werkgevers en werknemers ten gevolge,
dat het voor de jonge arbeider geen zin meer had om te wachten met een huwelijk
tot hij de zekerheid van een vaste positie had verworven, omdat hij, wat de duur van
zijn arbeidsverbintenis betreft, zijn gehele leven lang in onzekerheid zou verkeren.
Zo werd het in de loop van de 19e eeuw, zowel onder de landarbeiders als onder de
industrie-arbeiders, een steeds meer vanzelfsprekend verschijnsel om te trouwen en
wel om vroeg te trouwen, zoals ook in de beschikbare literatuur betreffende de
toestand van de arbeidersklasse in de 19de eeuw valt op te merken.’92) Ontbrak in de
vorige eeuw voor de arbeider nagenoeg ieder toekomstperspectief, in onze tijd is dat
niet meer het geval. Na een stadium, waarin de arbeider door georganiseerde massale
actie bepaalde menswaardige zekerheden wist te verwerven, is voor hem het tijdvak
der individuele ontplooiïng aangebroken. De jonge arbeider heeft in de loop van deze
eeuw steeds meer de mogelijkheid gekregen om vooruit te komen in de wereld, doch
niet zonder intellectuele inspanning; wil hij zich uitwerken boven de groep, waartoe
hij behoort, dan is hij gewoonlijk gedwongen om buiten de normale arbeidsuren zijn
algemene en vakontwikkeling te vergroten. Leeft inderdaad bij hem de wens om iets
te bereiken, dan brengt dat niet zelden met zich mee, dat hij het huwelijk opschort
tot na het behaalde diploma of tot na het bereiken van de functie, die hem
begerenswaardig voorkwam. Maar ook de arbeider zonder grote aspiraties heeft nu
meer reden dan zijn geproletariseerde voorganger uit de 19de eeuw om zich af te
vragen, of hij onverwijld of eerst na enige jaren een huwelijk zal sluiten. De
arbeidszekerheid, die hij verwierf, stelt hem immers in staat, zonder veel kans om
in dat opzicht teleurgesteld te worden, door nog enkele jaren van sparen het a.s.
huwelijksleven naar de materiële zijde aangenamer te doen zijn. Daarbij moet niet
worden vergeten, dat deze arbeider t.a.v. het materiële wel degelijk vrij hoge aspiraties
koestert, althans, wanneer men hem vergelijkt met de werker uit de vorige eeuw. Er
zijn overigens critici van de Nederlandse arbeider, die betogen, dat hij veel minder
dan vroeger bereid zou zijn tot het dragen van eigen verantwoordelijkheid. Hij zou
leven van de hand in de tand, erger nog, steeds in het krijt staan bij de afbetalingszaak,
waarvan hij zijn radio's, bromfietsen en andere weelde-artikelen pleegt te betrekken.
Een dergelijke voorstelling van zaken berust op een grove generalisatie van
verschijnselen, die bovendien worden geïnterpreteerd vanuit een vooringenomen
anti-houding tegenover
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de arbeidersgroep. Heeft de arbeider meer reden gekregen om de consequenties van
een huwelijk te overwegen, in zekere zin geldt dit ook voor het lid van de van oudsher
meer bemiddelde families. De verzwaring van de belasting op arbeidsloos inkomen
maakt de maatschappelijke positie van de vanouds meer gegoeden steeds meer
afhankelijk van de intellectuele inspanningen, die zij zich getroosten. Samenvattend
kan men zeggen, dat, naarmate de toekomstige positie van het individu minder door
diens geboorte en meer door diens geestelijke vermogens en diens wil tot intellectuele
inspanning werd bepaald, in de meeste maatschappelijke lagen het besef doorbrak,
zich langdurige en intensieve intellectuele inspanningen te moeten opleggen. Dat
men zich deze inspanningen oplegt, heeft naar gelang individu een andere directe
reden. Soms komt het voort uit de wil zich aan het milieu, waarin men werd geboren,
te ontworstelen, dan weer laat het zich herleiden tot het verlangen zich op het
maatschappelijke peil van het voorgeslacht te handhaven. Het één zowel als het ander
echter is een vrij veel voorkomende reden, dat men uit vrije wil zijn huwelijk nog
enige tijd opschort.
Hoewel in het algemeen kan worden gesteld, dat toenemend individualisme en
een verhoging van het welvaartspeil bijdragen tot meer en sneller trouwen, wat in
Nederland ook deels opgaat - n.l. met betrekking tot de huwelijksfrequentie -, kan
men dienaangaande toch blijkbaar niet spreken van algemeengeldigheid. Dat dit niet
zo is, is op de keper beschouwd weinig verwonderingwekkend. Toenemend
individualisme is immers niet in alle gevallen gelijk te stellen met toenemend
hedonisme. Een gunstiger economisch perspectief is niet gegeven buiten de mens
om; het is slechts aanwezig, wanneer de mens de kansen grijpt, die zich aan hem
voordoen. De generatie van vandaag heeft andere mogelijkheden dan die van gisteren,
doch zij ziet zich dan ook voor andere opgaven gesteld.
Als het recht op vrijheid van meningsuiting wordt het recht om een huwelijk aan te
gaan en bovendien zelf te beslissen, wie de toekomstige deelgenoot in dit huwelijk
zal zijn, door de huidige Nederlandse jeugd als een onaantastbare verworvenheid
beleefd en uitgedragen. In beginsel wordt dit recht ook gemeenlijk door de ouders
erkend, al verzetten deze zich soms op de bitterste wijze, wanneer de jeugd het
erkende recht wenst te effectueren. De tijd, waarin vele ouders meenden, dat hun in
eerste instantie toeviel om te bepalen, wie hun zoon of dochter huwen
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zou, ligt echter nog niet ver achter ons. Bedoeld wordt dus de tijd, waarin onder brede
lagen van ons volk de jongeren bij voorbaat onvoldoende bekwaam werden geacht
om de voor hen (en hun familie) meest geschikte levensgezel te kiezen. In
sociografieën wordt over de oude toestand nagenoeg niet gerept. Wel inspireerde de
oude verhouding, die uiteraard een potentiële bron van spanningen was tussen ouders
en hun volwassen kinderen, menig schrijver van streekromans. Die spanningen deden
zich overigens in het stadium, waarin ouders en kinderen als producten van hetzelfde
sociale milieu nagenoeg dezelfde opvattingen koesterden, betrekkelijk weinig voor.
Jongeren hebben in verband met hun huwelijkskeus altijd meer het accent gelegd op
de persoonlijkheidseigenschappen, die vooral jongeren aanspreken, terwijl ouders
ten deze altijd meer sociale en economische overwegingen lieten gelden. Niettemin
liep de kwestie zelden hoog, voordat de gedachte van het affectie-huwelijk als een
wijd verbreid cultureel fenomeen ingang vond in de lagen, waar de oudere generatie
nog steeds meende gerechtigd te zijn om voor de jongere generatie te beslissen, met
wie een huwelijk zou worden aangegaan. De verwachtingen van het huwelijk waren
toenmaals overwegend zo radicaal anders dan zij vandaag dikwijls zijn, dat het voor
de weerstrevende jongeling of dochter doorgaans vrij gemakkelijk was om het hoofd
in de schoot te leggen en te bewilligen in wat door ouderlijk of familiaal gezag werd
geëist. Het huwelijk was immers een arbeids- en leefgemeenschap, die bevrediging
vermocht te geven aan de sexuele verlangens en die de wens, een kind of meer
kinderen te bezitten, in vervulling kon doen gaan. Het moge tegenwoordig menigeen
zelfs als een overtreding der morele wetten toelijken, wanneer twee mensen huwen
zonder elkander lief te hebben, vroeger was - in hoofdstuk III werd er reeds van
gerept - het ontbreken van liefde bij de aanvang van het huwelijk een normale situatie.
Is dan de wederzijdse liefde de basis van alle, of althans van de meerderheid der
huwelijken, die tegenwoordig in ons land worden gesloten? Is de wil, zelf de
huwelijkskeus te bepalen, onlosmakelijk verbonden met het begeren van één bepaalde
man of vrouw, omdat alleen deze de behoefte aan lichamelijk-geestelijke eenwording
zou vermogen te bevredigen? Gelijk in het overige Westen lijkt de wederzijdse
affectie der meest nabij betrokkenen als inleiding tot het huwelijk voornamelijk grote
betekenis te hebben in de burgerlijke groepen, al groeit zij durend in betekenis onder
de boeren- en arbeidersbevolking. Het is zeer wenselijk
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haar wezen nader te bezien en ons af te vragen, onder welke omstandigheden zij tot
bloei komt. De aanduiding in hoofdstuk III was te globaal, om dit bijzondere culturele
verschijnsel voldoende recht te kunnen doen.
De boven puur lichamelijke lust uitgaande sexuele verhouding, zowel als het op
affectie gebaseerde huwelijk, is van alle tijden. Steeds en overal is het voorgekomen,
dat een man en een vrouw elkander begeerden als geen ander en dan elkander
begeerden om de unieke kwaliteiten, die zij in elkander meenden te hebben ontdekt.
De cros is oeroud; altijd hebben mensen de elkander bereide, tamelijk kortstondige,
lijfelijk-geestelijke verrukking gekend, waaraan de herinnering bleef. Door de eros
vonden mensen hun partners, die hen in psychisch-lichamelijke verrukking brachten.
Dit was zo, het is zo en het zal vermoedelijk straks nog zo zijn. Doch de hoge
frequentie, waarin de erotiek zich voordoet, en de koppeling van die liefde aan het
huwelijk - als de rechtvaardiging daarvan - zijn verschijnselen, die moeten worden
beschouwd als een integraal deel der moderne Westerse cultuur.
In toenemende mate wordt de vrijage te onzent bepaald door wat Truxal en Merrill
- misschien met een minder juiste term - aanduiden als ‘the romantic complex’.
‘Among the romantic expectations is the convention that both parties will fall
“desperately” in love and their mutual adoration will then be consummated in
marriage. In this euphoric atmosphere, furthermore, the physical, mental and moral
characteristics of both individuals are expected to be so subcharged with emotion
that each will assume traits visible only to the other. The plain girl becomes a beauty
and the unattractive boy becomes a dashing figure during this period of “devine
madness”. Such temporary emotional aberrations are regarded with fond amusement
in our society, in contrast to other societies where they are viewed dangerous
departures from the norm. We not only tolerate such behavior but expect it. Persons
who do not act romantically during courtship are regarded with suspicion.’93) Wat in
dit citaat gezegd wordt, geldt vermoedelijk in de Amerikaanse maatschappij meer
dan in de Nederlandse, doch het is zonder twijfel toch de situatie in brede lagen van
ons volk van vandaag. De erotiek als sublimatie der zuivere zinnelijkheid speelt ook
hier te lande een gewichtige rol ten aanzien van de houding, die de jongeren aannemen
tegenover de vrijage en het huwelijk. De jongen, in de puberteitsjaren, geeft zich
over aan dromen, waarin ‘de ware Jacoba’, samen met hem, de hoofdrol vertolkt.
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De bakvis vangt aan te dromen van ‘de ware Jacob’, die haar straks in de armen zal
sluiten. Voor een goed deel van onze jeugd is de eerste vrijage een teder-erotische
belevenis, waarbij het sexuele begeren op de achtergrond wordt gedrongen. De jongen
en het meisje voelen zich beschaamd tegenover de ander bij de gedachte, dat hun
intieme verhouding zou kunnen resulteren in een wederzijdse bevrediging van de
lijfelijke verlangens, die zij in zich zelf aanwezig weten. (Zeer zeker, aanmerkelijk
is het aantal gevallen, waarin deze irreële atmosfeer afwezig is, waarin de eros
nagenoeg of geheel ontbreekt en de toeleg van sexuele bevrediging zonder meer
duidelijk spreekt. Doch in die gevallen moeten wij spreken van de
traditioneel-wijdverbreide verhouding tussen de jongen en het meisje, in wie het
sexuele begeren ontwaakt is.) Voor de vele hedendaagse Nederlandse jongeren, in
wier droomleven de erotiek een dominerende plaats inneemt, is het een
ondenkbaarheid, dat zij zouden trouwen met iemand, die zij niet als persoon boven
ieder ander verkozen. Steeds dieper is het geloof in de op wederzijdse affectie
berustende persoonlijke keuze als voorwaarde tot het volkomen huwelijk verworteld
geraakt in onze nationale samenleving.
Het karakter van de erotiek impliceert, dat deze een psychische inhoud is van de
geïndividualiseerde mens. Want al moge het ‘slachtoffer’ in de waan leven, dat hij
Eros' wensen volgt, de idealisering dezer liefde is immers uitverkiezing van één
bepaalde medemens. Deze idealisering is slechts weggelegd voor het
psychisch-geestelijk meer verfijnd gestructureerd individu. Sexuele begeerte is een
instinct, een relatief invariabele psychische kracht in de ganse mensheidsgeschiedenis.
De verliefdheid valt buiten de orde der natuurlijke fenomenen; het is een
cultuurverschijnsel, dat eerst in de moderne Westerse wereld massaal is gaan optreden.
Misschien is er veel waar van het volgende: ‘The escape from reality on the part of
other cultures has, for the most part, been an institutionalized affair, with prescribed
rituals and ceremonies that give the individual something to look forward to, to
relieve him temporarily of the routine of living. These people, “primitive” or
“civilized”, go periodically crazy together, as it were, augmenting their individual
excitement by contact with other similarly excited persons under socially prescribed
conditions. Festivals, games, dances, orgies, carnivals, and the like provide necessary
release from the humdrum activities of daily living. In characteristic fashion,
Americans (and Dutchmen! - Schr.) leave this release largely up to the individual.
Aided and abetted though
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he is by the motion picture and other mechanisms of mass release, the individual
must seek and find his salvation as an individual, rather than as a member of a
functioning group. Romance is a highly acceptable method of finding this release,
in contrast to other methods that are not sanctioned by the mores. All of the conditions
under which the individual falls in love and marries are socially prescribed, although
the application is primarily individual.’94) Wanneer de inhoud van dit citaat als juist
mag worden aanvaard, dan is er nog een tweede reden, die doet begrijpen, waarom
de erotische liefde zulk een betekenis verkreeg in onze moderne maatschappij. We
kunnen haar n.l. zien als een proces van zelf-vervolmaking, dat - al weer karakteristiek is voor de geïndividualiseerde mens. Het is vooral dit mensentype, dat
hunkert naar persoonlijke gevoelswarmte en persoonlijk begrip, die de eenzaamheid
doen verkeren in zekerheid en geborgenheid.
De erotische liefde en het erotische huwelijk zijn typisch voor de
geïndividualiseerde mens en daarom typisch voor de moderne Westerse wereld. Zij
zouden echter in onze cultuur nooit die betekenis hebben verkregen, die zij bezitten,
wanneer niet mettertijd de vrouw zich een status had weten te verwerven, die
gelijkwaardig kan worden geacht aan die van de man. Want de erotische liefde, die
als wezenskenmerk de wederzijdse vrije verkiezing bezit, heeft weinig of geen
mogelijkheden, wanneer één der sexen de vrijheden onthouden worden, die de andere
worden geschonken. Ofschoon de vrouwen-emancipatie uiteenlopende gevolgen
heeft gehad voor het gezinsleven, was toch zeker haar meest fundamentele gevolg
te dien aanzien, dat zij voor de vrouw dezelfde vrijheid inzake keuze van geliefde
en huwelijkspartner bevocht als door de man in menig geval werd bezeten. Weliswaar
is de Nederlandse vrouw - en vooral de gehuwde vrouw - nog in bepaalde opzichten
de mindere van de man, doch de doelen, door de 19de eeuwse vrouwenbeweging
gesteld, zijn, dank zij vooral de strijdbaarheid onzer feministes, nagenoeg gerealiseerd.
Een tweetal gezinsfuncties vallen uitsluitend toe aan de echtgenoten. Het zijn de
sexuele en de reproductieve functie. De meningen over de vraag, of en in hoeverre
de eerste ten dienste moet staan van de laatste, lopen sterk uiteen, maar er bestaat
geen meningsverschil t.a.v. de vraag, aan wie der gezinsleden deze functies onthouden
moeten blijven. Evenals onder alle andere volkeren, wordt sexueel verkeer tussen
ouder en kind,
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alsook tussen broers en zusters, onder de Nederlanders, ongeacht hun
levensovertuiging, als volstrekt ‘onbegrijpelijk’ beschouwd. Zulk verkeer, aangeduid
als incest, wekt diepe weerzin op bij vrijwel iedere Nederlander. De bedrijvers er
van blijken dan ook gemeenlijk psychopathologische figuren, o.m. debielen, te zijn.
De Rooms-Katholieke Kerk leert, dat de voortplanting met de daaruit
voortvloeiende opvoeding van de kinderen hoofddoel van het huwelijk is. Zij grondt
dat o.m. op Genesis 1:27 en 28. Het tweede (aan het eerste ondergeschikte) doel van
de echtvereniging is de bijstand, vervolmaking en onderlinge bezieling der
echtgenoten. Daar het doel van het huwelijk, nog steeds volgens de R.-Katholieke
leer, zijn wezen bepaalt, is voortplanting voor de gehuwden de voorname plicht. De
sexuele daad is alleen dan geoorloofd, wanneer het hoofddoel van het huwelijk wordt
beoogd. Geboorteregeling met behulp van anti-conceptionele middelen is
ontoelaatbaar, omdat het gebruik van zulke middelen immers in strijd is met de
gedachte, dat de geslachtsdaad alleen geoorloofd is, wanneer voortplanting wordt
gewenst, althans als mogelijke consequentie van de geslachtsgemeenschap ten volle
wordt aanvaard. De R.-Katholieke Kerk erkent, dat in bepaalde gevallen de
voortplanting niet wenselijk kan zijn. In die gevallen acht zij de zogenaamde
periodieke onthouding tolerabel, omdat deze betekent, dat gebruik wordt gemaakt
van de wetten, gelegen in de natuur zelf. Van de gelovige Katholiek mag dus worden
verwacht, dat zijn kindertal, zo bijzondere omstandigheden ontbreken of ontbroken
hebben, overeen zal komen met het biologisch mogelijke.
Eén van de essentiële kenmerken van het Protestantisme is de verscheidenheid in
geloofsopvatting onder zijn aanhangers. R.-Katholiek zijn betekent volledig de leer
der R.-Katholieke Kerk aanvaarden. De geestelijkheid bepaalt de dogmatische
opvattingen der gelovigen en zij, die denken of handelen op een wijze, die met deze
opvattingen in strijd is, lopen het risico te worden uitgestoten. Protestant zijn betekent
een grote vrijheid bezitten tot een eigen persoonlijke interpretatie van de leer,
gehuldigd door het kerkgenootschap, waartoe men behoort. Het in conflict geraken
met de officiële kerkleer heeft eerder uittreding dan uitstoting ten gevolge. Deze gans
andere situatie dan in de R.-Katholieke Kerk betekent o.a. een grote variatie in de
Protestants-Christelijke ethiek. Er zijn Protestanten voor wie geboortebeperking even
onaanvaardbaar is als voor de R.-Katholiek. Veel Gereformeerden kanten zich militant
tegen dit gebruik, maar - en het is kenmerkend voor het Protestantisme - be-
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paalde toonaangevende Gereformeerden achten het oirbaar. In het Nederlands
Hervormde kamp, dat de grootste verscheidenheid in religieuse opvattingen en
daarmee samenhangende ethische standpunten herbergt, wordt over de
geboortebeperking zeer verschillend geoordeeld. De orthodoxen vertonen nog steeds
een sterke geneigdheid om geboortebeperking als een precaire aangelegenheid te
beschouwen, n.l, in die zin, dat zij het er dikwijls met zichzelve oneens over zijn, of
beperking al dan niet tolerabel moet worden geacht. De vrijzinnigen aanvaarden
anti-conceptionele middelen (reeds lang) als middelen, strekkend tot een volkomen
geoorloofd doel. De mening van de ‘humanisten’ komt overeen met die der
Christenen, wier levensovertuiging het meest de hunne nabij komt.
Juist de verscheidenheid in geloofsopvattingen binnen de Nederlands Hervormde
Kerk in aanmerking genomen, is het interessant het officiële standpunt van deze kerk
tegenover het beperkings-vraagstuk te leren kennen. In het herderlijk schrijven ‘Het
Huwelijk’, verschenen in 1953, kan men lezen: ‘Wij hebben reeds gewezen op de
eenzijdigheid, waarmee soms huwelijk en gezin op elkaar betrokken worden. Het
huwelijk wordt dan uitsluitend gezien als het middel tot instandhouding van het
menselijk geslacht. Daarbij vergeet men, dat in de wederzijdse bijstand, die man en
vrouw elkaar geven, een eerste taak ligt, die het huwelijk zinvol houdt, ook als het
onverhoopt kinderloos blijft.’ Het herderlijk schrijven voert dan voort met: ‘Wij
keerden ons ook tegen de o.i. onjuiste opvatting, dat geslachtsgemeenschap alleen
geoorloofd zou zijn, wanneer de bedoeling of de bereidheid een kind te verwekken
aanwezig is. Want dit zou betekenen, dat de sexuele daad in het huwelijk op zichzelf
verwerpelijk is en alleen geheiligd wordt door de bedoeling kinderen te verwekken.
Deze veronderstelling is echter een miskenning van het wezen der liefde, die de ander
als zodanig, om dienszelfs wil, zoekt en van de geslachtsgemeenschap, die daaraan
uitdrukking geeft, zonder steeds aan voortplanting te denken.’ In aansluiting op het
voorgaande zegt het schrijven: ‘Wel moet met nadruk gezegd worden dat de gehuwden
principiëel bereid moeten zijn bij hun onderling verkeer de gevolgen daarvan te
aanvaarden, ook wanneer naar hun mening het kind zich op een ongelegen tijd zou
aanmelden. Want steeds moet ons voor ogen staan, dat het ouderschap een genade
en een verrijking betekent. Dat het huwelijk uitgroeit tot een gezin, is in
overeenstemming met de bedoeling van het huwelijk en valt onder de zegen, die God
aan de getrouwden wil schenken.’95) Dit laatste citaat brengt dus
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tot uitdrukking, dat vanuit Hervormd standpunt de abortus provocatus onaanvaardbaar
is. Het zal niet behoeven te worden aangetoond, dat deze Hervormde opvatting
gedeeld wordt door de Rooms-Katholieken. De indruk bestaat trouwens, dat in alle
levensbeschouwelijke kringen in Nederland de abortus provocatus wordt verworpen,
hetgeen uiteraard niets zegt over het voorkomen van deze handelwijze in die
verschillende kringen. Er is hier nog steeds sprake van opvattingen, nog niet van
handelingen, die al of niet in overeenstemming zijn met die opvattingen.
De in R.-Katholieke kring als normatief geldende opvattingen over de
huwelijksfuncties: sexueel verkeer en voortplanting, hebben in de laatste halve eeuw
geen wijzigingen ondergaan. De opvattingen hierover in het Protestantse kamp zijn
sedert de laatste eeuwwisseling, voor zover dit is na te gaan, weinig veranderd. Het
is echter zo, dat onder de Protestanten het vraagstuk van de verhouding
geslachtsdaad-voortplantingsdaad eerst in de laatste jaren van kerkelijke zijde een
meer onverholen belangstelling heeft gekregen. Het wezen van het Protestantisme
en de blijkbare verscheidenheid in het standpunt t.a.v. het ‘sexuele vraagstuk’ onder
de Protestanten hebben het de Protestantse kerken dan ook wel bijzonder moeilijk
gemaakt om een ‘kerkelijk oordeel’ te geven. Bij het pogen, dit oordeel te geven,
kwam de variatie in de standpunten eerst duidelijk naar voren. Onder de
buitenkerkelijken, die niet uit een openbaringsgeloof leven (zij werden hiervoor als
‘humanisten’ aangeduid), bestaat geen ‘officiëel standpunt’ tegenover de sexuele
problemen. Voor hen had de geslachtsdaad echter, naar zich laat aannemen, steeds
een autonome betekenis, n.l. als uitdrukking van het liefdesverlangen. De biologische
consequenties van deze daad, de voortplanting dus, aanvaardden zij nooit als het
primaire huwelijksdoel. In het na wereldoorlog II opgerichte Humanistisch Verbond
heeft het sterk gegroeide getal der Nederlandse buitenkerkelijken een spreekbuis
gekregen, waardoor het buitenkerkelijk standpunt (beter: een menigvuldigheid van
buitenkerkelijke standpunten) tegenover de geslachtelijke problemen kenbaar kan
worden gemaakt. Dit ‘officiële standpunt’ moet worden afgewacht. Aangenomen
mag worden, dat het wat ‘rekkelijker’ zal zijn dan dat van de Hervormden. Vooral
zal het zich waarschijnlijk van het Hervormde onderscheiden door de aanvaarding
van het voorechtelijk sexueel verkeer, wanneer dit uitdrukking is van wederzijdse
liefde. Doch daarover gaat deze verhandeling niet.
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Ten aanzien van de standpunten tegenover sexualiteit en voortplanting in het huwelijk
hebben zich in Nederland in deze eeuw geen principiële veranderingen voorgedaan.
Men is zich wel de problemen duidelijker bewust geworden en men waagt vandaag
met meer openhartigheid er over te spreken dan vroeger het geval was. Voorts - en
niet in het minst - zijn de problemen belangrijk gegroeid. De toegenomen betekenis
van de ‘Neigungsehe’ heeft n.l. de functie van het geslachtelijk verkeer in de echtelijke
verhouding gewijzigd. Het welslagen van een huwelijk is meer afhankelijk geworden
van het geslachtelijk samenzijn der echtgenoten. In dit verband moet ook de
‘ontdekking’ worden genoemd, dat de vrouw evenals de man sexuele verlangens
kent, die om bevrediging vragen. Lang heerste de opvatting, dat sexuele verlangens
slechts door de man mochten worden gekend en dat het geslachtelijk verkeer voor
de decente vrouw eigenlijk niet meer kon betekenen dan een verplichting, waaraan
zij zich emotioneel ongeïnteresseerd onderwierp. Het mag beschouwd worden als
één van de voornaamste resultaten van de sexuele ‘Aufklärung’, dat het sexuele
verlangen van de vrouw is ‘ontdekt’.
Het standpunt, dat sexueel verkeer alleen aan echtgenoten is voorbehouden, was
en is nog wijd verbreid in ons land. Uit statistische gegevens kan worden afgeleid,
dat de gedragswijze menigmaal in strijd was en is met dit standpunt. Men denke aan
de cijfers aangaande de zogenaamde onwettige geboorten en aan die betreffende de
gedwongen huwelijken. Te allen tijde is het leven sterker geweest dan de leer. Wat
de cijfers leren over de ontwikkeling van het voorechtelijk verkeer in de laatste halve
eeuw, dient hier te worden nagegaan. Uit de statistiek van de loop der bevolking in
1900 blijkt dan, dat in dat jaar werden aangegeven 169.903 geboorten en dat daaronder
4.577 onwettige geboorten waren, wat neerkomt op ongeveer 2.7%. Dit percentage
is vrij hoog in vergelijking met dat van verschillende meer recente jaren. Het C.B.S.
geeft in zijn Zakboeken de aantallen onwettige kinderen op 100 levendgeborenen in
een aantal perioden en jaren. In Tabel 12 (zie blz. 144) geven wij deze aantallen
weer. Bij de cijfers uit de tabel moet worden opgemerkt, dat vóór 1918 onder de
levendgeborenen niet waren begrepen de levendgeborenen, overleden vóór de
geboorte-aangifte. Hierdoor zijn de percentages voor de eerste twee perioden hoger
dan zij zouden geweest zijn, had men de zelfde norm aangelegd als bij de berekening
van de overige. Dit verandert echter
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Tabel 12
Het aantal onwettige kinderen per 100 geboorten in Nederland
1871-1875

3.4

1942

1.7

1901-1905

2.3

1943

1.8

1921-1925

1.9

1944

2.0

1926-1930

1.8

1945

3.5

1931-1935

1.7

1946

2.5

1936

1.5

1947

1.9

1937

1.4

1948

1.7

1938

1.4

1949

1.6

1939

1.3

1950

1.5

1940

1.4

1951

1.4

1941

1.7

1952

1.4

1953

1.3

niets aan onze conclusie, die luidt, dat het percentage onwettige geboorten mettertijd
is afgenomen; wanneer men de oorlogs- en naoorlogstijd buiten beschouwing laat.
Het relatief hoge aantal buitenechtelijke geboorten van de periode 1940 tot en met
1950 zal voor een goed deel op rekening moeten worden geschreven van een
maatschappelijke evenwichtsverstoring, veroorzaakt door dreigende oorlog,
daaropvolgende bezetting, bevrijding en Indonesisch conflict. Nederlandse, Duitse
en Gealliëerde militairen zullen een aanzienlijk aandeel hebben gehad in de stijging
van het percentage. In 1953 was de toestand overeenkomstig met die van 1939, in
1954 was het percentage eveneens 1.3.
Wanneer moet worden geconcludeerd, dat, oorlogsinvloeden daargelaten, het
percentage buitenechtelijke geboorten afnam, dan is hiermee natuurlijk niet het bewijs
geleverd van een dalende frequentie van het voorechtelijk sexueel verkeer. In de
eerste plaats is niet na te gaan, of het aantal gehuwde mannen, dat een buitenechtelijke
geboorte veroorzaakte, verhoudingsgewijs steeds gelijk bleef. In de tweede plaats
kan niet worden vastgesteld, of het voorechtelijk sexueel verkeer al dan niet toenam
bij dalende buitenechtelijke geboorte. Het is geenszins uitgesloten, dat het
voorechtelijk sexueel verkeer mettertijd toenam, hoewel het aantal buitenechtelijke
geboorten verhoudingsgewijze daalde. Het kan zijn, dat men door de jaren heen
groter kennis kreeg van anti-conceptionele technieken en/of dat men die technieken
beter ging beheersen. Voorts is het niet uitgesloten, dat de vruchtafdrijving toenam.
De juistheid dezer mogelijke veronderstellingen is evenwel niet aan te
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tonen. Men kan met evenveel recht het omgekeerde veronderstellen. Voorlopig
ontbreekt de mogelijkheid om aan te tonen, wat de gronden zijn van de afname der
buitenechtelijke geboorten. Wie zich op het standpunt stelt, dat slechts
huwelijkspartners geslachtelijke gemeenschap is toegestaan, kan uit bovenstaande
cijfers noch een toegenomen, noch een afgenomen effectuering van deze norm
afleiden.
De beschikbare gegevens omtrent de gedwongen huwelijken zijn geheel
ontoereikend om over de frequentie van het voorechtelijk verkeer in de laatste 50
jaar enige verantwoorde uitspraak te doen. Zij zijn n.l. het resultaat van één
moment-opname, die werd gedaan in 1937-1938. Het C.B.S. ging toen na van de
wettige eerste geboorten in 1937 en 1938, voor zover deze plaats vonden binnen een
jaar na de in 1937 gesloten huwelijken, hoeveel maanden lagen tussen het
geboorte-tijdstip en de huwelijksdatum.96) Al is het verloop van de gedwongen
huwelijken over de laatste halve eeuw hieruit niet af te leiden, toch zijn deze gegevens
hier het vermelden waard.
Men blijft t.a.v. de gedwongen huwelijken aan de veilige kant, wanneer men als
zodanig beschouwt die huwelijken, waaruit binnen 6 maanden na sluiting een kind
werd geboren. Dat waren er in 1937 in ons land 9614. Het totaal aantal in dat jaar
gesloten huwelijken bedroeg 66.040. Dat betekent dus, dat het percentage gedwongen
huwelijken op zijn minst 14.5 was. Nu doet zich het gelukkige feit voor, dat het
C.B.S. de gegevens differentiëerde volgens grootte-klassen van gemeenten. Kent
men dus het totaal aantal huwelijken, in 1937 in de verschillende gemeenten-groep
en gesloten, dan kan worden vastgesteld, of de gedwongen huwelijken meer een
verschijnsel van de landelijke dan wel van de stedelijke maatschappijvorm zijn. Het
onderzoek leert het volgende:

Tabel 13
Het aantal gedwongen huwelijken naar gelang gemeente-grootte in
Nederland, 1937
gemeenten met

totaal aantal
totaal aantal
gehuwde mannen gedwongen
huwelijken
12187
1935

% kolom I

5000 tot 20.000
inw.

18523

2967

(of 16%)

20000 tot 50.000
inw.

7555

1059

(of 14%)

50000 tot 100.000
inw.

7317

1037

(of 14.1%)

100000 inw. en
meer

19632

2616

(of 13.3%)

minder dan 5.000
inw.

(of 15.9%)
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Uit de tabel komt de onmogelijkheid naar voren om een zuivere vergelijking van de
percentages gedwongen huwelijken tussen de verschillende groepen van gemeenten
te verkrijgen. De cijfers in de eerste kolom hebben immers betrekking op het aantal
gehuwde mannen, die op het tijdstip van hun huwelijk woonachtig waren in één
kleinere of grotere gemeente. Het verwachte kind behoeft echter niet ter wereld te
zijn gekomen in de gemeente, waar de vader op het tijdstip van zijn huwelijk woonde.
Het is daarom niet overbodig om ook na te gaan, hoe de verhoudingen komen te
liggen, wanneer men uitgaat van de woonplaats van de vrouw bij sluiting van het
huwelijk. Er blijkt dan onderstaand beeld te verschijnen:

Tabel 14
Het aantal gedwongen huwelijken naar gelang gemeente-grootte in
Nederland, 1937
gemeenten met

totaal aantal
totaal aantal
gehuwde vrouwen gedwongen
huwelijken
12582
1935

% kolom I

5000 tot 20.000
inw.

18569

2967

(of 16%)

20000 tot 50.000
inw.

7271

1059

(of 14.5%)

50000 tot 100.000
inw.

7427

1037

(of 13.9%)

100000 inw. en
meer

19750

2616

(of 13.2%)

minder dan 5.000
inw.

(of 15.3%)

Uit deze en de daaraan voorafgaande tabel blijkt, dat de gedwongen huwelijken
in 1937 verhoudingsgewijs in de grootste plaatsen minder frequent voorkwamen dan
in de kleinere. Het is echter niet zo, dat naarmate men van doen krijgt met een groep
van grotere gemeenten, het aantal gedwongen huwelijken relatief geringer wordt.
De gedwongen huwelijken waren in 1937 in de gemeenten met meer dan 5000 en
minder dan 20.000 inwoners verbreider dan in die met minder dan 5000 inwoners.
Opvallend is en blijft echter, dat de gemeenten met meer dan 100.000 zielen
verhoudingsgewijs het geringste aantal gedwongen huwelijken kenden. Bij de
gevonden uitkomsten dient men zich te realiseren, dat het gedwongen huwelijk door
de meest nabij betrokkenen en hun naaste omgeving niet altijd als een pijnlijke
consequentie van een verboden voorechtelijk verkeer wordt beleefd. Er bestaan
verschillende houdingen tegenover dit soort huwelijk, die variëren van een zeer
ernstige afwijzing tot goedmoedige aanvaarding. Er zijn plattelandsstreken en
-gemeenten, waar het als vrij ‘normaal’ beschouwd wordt, dat de
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jongeman ‘geen kat in de zak koopt’, wat dus wil zeggen, dat hij geen huwelijk
aangaat, alvorens de vruchtbaarheid van het meisje is gebleken. Er zijn ook
plattelandsgebieden, waar men algemeen het gedwongen huwelijk als een zeer ernstige
fout beschouwt. Streekeigen en religie bepalen, of men deze of gene houding
tegenover het voorechtelijk verkeer aanneemt. Zo kon de Vries Reilingh van het
bijna geheel R.-Katholieke Overijsselse Weerselo vaststellen, dat het percentage
gedwongen huwelijken er, in vergelijking met het Rijk, laag was (1937-1938 8.6%).
Voor het eveneens Overijsselse, doch Hervormde, Markelo vond deze auteur een
veel hoger percentage (1937-1938 42.4%)97) Schrijver dezes vond op 162 agrarische
huwelijken in Bennekom, gesloten in de laatste halve eeuw, 48 gedwongen huwelijken
of rond 30% van het totaal. De Bennekomse boerenbevolking is streng rechtzinnig
Protestant met een bevindelijke inslag. Groenman stelt t.a.v. Staphorst vast: ‘in de
gemeente Staphorst nu werden in 1937 en 1938 87 eerstgeborenen aangegeven,
waarvan 34 binnen 7 maanden na het sluiten van het huwelijk.’98) Dat komt dus neer
op 39% van het totaal. Van Staphorst is voldoende bekend, dat de nachtelijke vrijage
daar gesanctionneerd is. Het is één dier gemeenten, waar het, althans door een
aanzienlijk deel van de bevolking, normaal wordt gevonden, dat de jongeman ‘geen
kat in de zak koopt’. De houding van een plattelandsbevolking tegenover het
gedwongen huwelijk is vrij gemakkelijk te peilen, die van een stadsbevolking is veel
moeilijker na te gaan. Men kan immers in menig geval met veel recht spreken van
‘de’ houding van ‘de’ bevolking van enig dorp of enige streek. De stadsbevolking
als een veel meer gedifferentiëerd geheel kan men gewoonlijk niet met veel recht
een bepaalde houding tegenover een bepaalde zaak of een bepaald verschijnsel
toeschrijven. Onder Amsterdamse arbeiders wordt over het gedwongen huwelijk
vermoedelijk anders gedacht dan onder de intellectuelen van die stad. Onze
hoofdstedelijke R.-Katholieke arbeiders zullen gemeenlijk een ander standpunt
innemen inzake het voorechtelijke sexuele verkeer dan hun buitenkerkelijke collega's.
Toch lijkt het waarschijnlijk, dat de stedeling in het algemeen ernstiger bedenkingen
van niet strikt godsdienstig-zedelijke aard tegen het gedwongen huwelijk heeft dan
de plattelander en zeker de agrariër. Maar dit zijn bedenkingen tegen de consequenties
van het voorechtelijk sexueel verkeer, niet tegen dat verkeer als zodanig. Op grond
van de door het C.B.S. gemaakte momentopname kan de frequentie van het
voorechtelijk verkeer in de stad en

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

148
op het land niet worden vastgesteld. Dit zou slechts mogelijk zijn door een soortgelijk
onderzoek, als verricht door de Amerikaan Kinsey en zijn medewerkers. Het zou
overigens twijfelachtig zijn, of met een dergelijke opzet, die in Amerika slaagde, in
Nederland veel resultaat zou worden bereikt.
Voorlopig tasten wij nog in het duister t.a.v. de ontwikkeling van het voorechtelijk
sexueel verkeer in Nederland. Het zal een langdurig en gedetailleerd onderzoek
vragen om daaromtrent wetenschappelijk houdbare uitspraken te kunnen doen. Daarbij
zal een scherp onderscheid moeten worden gemaakt tussen enerzijds het verkeer van
geliefden, die een huwelijk met elkander aangingen of zullen aangaan, en anderzijds
het ‘losse’ verkeer. Het zou kunnen blijken, dat het ‘losse’ verkeer in 1900 een zelfde
verbreiding had als het vandaag heeft, maar dat het verkeer tussen geliefden toenam.
Doch meer dan een hypothese kan dit natuurlijk niet zijn. Bij een dergelijk onderzoek
zou moeten worden nagegaan, welke anti-conceptionele betekenis de sexuele
‘Aufklärung’ hier te lande heeft gehad voor de ongehuwden, die sexuele gemeenschap
kenden. Zou het bedoelde onderzoek worden uitgebreid tot een onderzoek naar de
sexuele gedragingen van de huidige en de beide voorgaande generaties en alle
gewenste inlichtingen zouden inderdaad in alle eerlijkheid worden verstrekt, dan zou
misschien een beeld oprijzen, dat in ernstige tegenspraak zou zijn met de conclusies
van hen, die menen, dat het volk onder invloed van de saecularisatie steeds verder
verwijderd is geraakt van sexuele gedragswijzen, die met de Christelijke norm overeen
komen. Maar toegegeven zij, dat iedere verwachting ten deze op dit moment op niet
meer dan een indruk gebaseerd kan zijn.
Is er in Nederland naar de buitenechtelijke geboorten en de gedwongen huwelijken
weinig onderzoek gedaan, over de huwelijksvruchtbaarheid in ons land is veel bekend.
Wil men nagaan, hoe de huwelijksvruchtbaarheid zich in de laatste halve eeuw
ontwikkelde, dan kan men zich bijv. wenden tot een al eerder aangehaald artikel van
Hofstee: ‘Regionale verscheidenheid in de ontwikkeling van het aantal geboorten in
Nederland in de tweede helft van de 19de eeuw’. Hofstee geeft in dat artikel het
aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen van 15-45 jaar voor elke vijfjaarlijkse
periode tussen 1850 en 1950. Aan de hand van de door hem gepresenteerde cijfers
kan men verantwoorde gevolgtrekkingen maken omtrent de huwelijksvruchtbaarheid
in ons land. Die cijfers worden hier ten dele overgenomen:
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Tabel 15
Het aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen van 15-45 j. in
Nederland99)
01/05 06/10 11/15 16/20 21/25 26/30 31/35 36/40 41/45 46/50
Groningen 296.7 276.3 256.3 237.7 222.7 188.6 165.3 154.5 165.9
Friesland 265.9 239.7 222.2 219.7 217.6 199.4 181.1 176.7 196.9
Drenthe 326.0 309.4 289.5 290.7 283.1 237.0 208.6 185.8 194.8
Overijssel 314.2 287.5 261.1 246.6 240.6 216.9 192.0 177.9 192.5
Gelderland 332.7 310.8 283.9 265.9 259.0 230.3 205.6 186.8 199.8
Utrecht 333.1 296.0 265.7 244.8 237.2 202.4 180.9 172.4 185.9
N.Holand 265.2 233.1 209.0 195.7 178.8 158.4 142.4 141.2 150.9
Z.Holland 317.2 286.6 256.5 226.7 209.4 180.4 158.8 151.2 152.3
Zeeland 309.7 274.3 243.7 227.8 207.4 176.4 156.6 151.4 162.2
N.-Brabant 404.4 377.1 352.2 332.7 331.6 297.8 269.1 243.4 255.0
Limburg 398.9 378.1 350.2 319.0 310.2 273.9 243.3 218.1 230.0
HET 315.1 287.5 261.5 242.9 231.9 204.2 183.1 173.5 184.9 215.1
RIJK
Bekijkt men de tabel eerst in zijn onderdelen, dan ziet men, dat zich in de loop
der jaren, tussen 1900 en 1940 gelegen, in alle provincies, uitgezonderd Drenthe,
een daling in de huwelijksvruchtbaarheid voordeed, maar dat nadien overal een
stijging optrad. Dit verloop is belangrijk genoeg om het in overzichtelijker vorm dan
hierboven opnieuw in een tabel weer te geven. Onderstaande tabel geeft het verschil
in het geboortecijfer per 1000 gehuwde vrouwen van 15 tot 45 jaar, zoals dat blijkt
te bestaan tussen direct opeenvolgende perioden. De cijfers in iedere kolom geven
weer het verschil tussen de periode, boven de kolom vermeld, en het voorgaand
tijdvak. Uit de aanduidingen - en + moet respectievelijk daling en stijging van het
geboortecijfer t.o.v. de juist voorafgaande periode worden gelezen:

Tabel 16
Het aantal geboorten per 1000 gehuwde vrouwen van 15-45 jaar, vertaald
in ‘stijging en daling’
06/10
Groningen -20

11/15
-20

16/20
-19

21/25
-15

26/30
-34

31/35
-23

36/40
-11

41/45
+11

Friesland -26

-17

-3

-2

-18

-18

-4

+20

Drenthe -17

-30

+1

-88

-46

-28

-23

+9

Overijssel -27

-26

-15

-6

-24

-24

-14

+15

Gelderland -22

-27

-18

-7

-29

-25

-19

+13
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Utrecht -37

-31

-21

-8

-35

-28

-9

+14

N.-Holland -32

-24

-14

-17

-20

-16

-1

+10

Z.-Holland -31

-30

-30

-17

-29

-22

-8

+1

Zeeland -35

-31

-16

-20

-31

-20

-5

+11

N.-Brabant -27

-25

-19

-1

-34

-29

-26

+12

Limburg -21

-28

-31

-9

-36

-31

-25

+12

HET
RIJK

-26

-19

-11

-28

-21

-10

+11

-28

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

+30

150
Tot en met 1940 deed zich dus de sterkste daling voor in de provincie Limburg,
welke gevolgd werd door Zuid-Holland. Het minst daalde de huwelijksvruchtbaarheid
in de eerste 40 jaar van onze eeuw in de provincie Friesland, Merkwaardig is, dat
juist in dat gewest in de periode 1941-1945 de huwelijksvruchtbaarheid het meest
toenam van alle gewesten.
Bekijkt men de cijfers uit Hofstee's artikel, uitgaande van het Rijk, dan komt men
tot de constatering, dat er zowel in de periode 1901-1905 als in de periode 1941-1945
een niet te verwaarlozen spreiding naar gelang provincie rond het landelijk gemiddelde
bestond. De provincie met de hoogste vruchtbaarheid in de eerste periode,
Noord-Brabant, had toenmaals een score van 404.4, die met de laagste, Friesland,
kwam toentertijd op 265.2. Dat waren afwijkingen van het landelijk gemiddelde van
achtereenvolgens 89.1 en 49.9 borelingen. In het tijdvak 1941-1945 had
Noord-Brabant wederom de hoogste score, maar Noord-Holland de laagste. De
afwijkingen van het landelijk gemiddelde waren in dat tijdvak respectievelijk 70.1
en 34.0. De geringere spreiding rond het landelijke gemiddelde dan in 1901-1905
geeft echter geen reden tot de conclusie, dat mettertijd een toenemende nivellering
der geboorten van provincie tot provincie zou zijn opgetreden. In 1921-1925 bijv.
was de spreiding groter dan in 1901-1905, n.l. resp. 99.7 en 53.1.
Wij werden geconfronteerd met het verschijnsel, dat zich in alle provinciën van
het Rijk vanaf het begin dezer eeuw tot rond 1940 een dalende
huwelijksvruchtbaarheid voordeed in een omvang, die moeilijk als van ondergeschikt
sociologisch belang kan worden bestempeld. Op die vier decenniën lange periode
van dalende vruchtbaarheid volgde er één van stijgende vruchtbaarheid, waarin de
constateerbare stijging zodanig is, dat zij, evenals de voorgaande daling, voor de
socioloog uitermate interessant mag heten. De vraag, waarom het de socioloog gaat
na kennisname van de waargenomen ontwikkeling, is, welke factoren dit proces
hebben beïnvloed.
Er zijn over de ontwikkeling van de geboortecijfers vele theorieën in omloop
gebracht.100) De allerbekendste is die van Thomas Robert Malthus. Zijn theorie,
geïncorporeerd in een veelomvattende bevolkingsleer, heeft twee belangrijke
grondstellingen in zich, n.l., dat het voortplantingsvermogen dè belangrijke oorzaak
is van het geboorteniveau en dat dit vermogen in de tijd constant is. Naast veel bijval
verkreeg de theorie van Malthus ook veel critiek. Onder zijn eerste wetenschappelijke
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opponenten waren er velen, die het wel met zijn stelling eens waren, dat het
geboorteniveau werd bepaald door het voortplantingsvermogen (al zagen zij evenmin
als Malthus de invloed van de huwelijksfrequentie over het hoofd), maar zij betwistten
de juistheid van de stelling, dat dit vermogen constant zou zijn. Zo meent Jarrold,
dat het reproductief vermogen van de mens afneemt naarmate deze zich geestelijk
en lichamelijk meer inspant. Sadler, die niet ver van Jarrold afstaat, is van oordeel,
dat het menselijk reproductievermogen - alle overige omstandigheden gelijk - afneemt
naarmate de bevolking toeneemt en dat bij terug lopen van het bevolkingscijfer het
voortplantingsvermogen groter wordt. Dit zou moeten worden herleid tot het feit,
dat bij een groeiende bevolking ook de welvaart stijgt, wat betekent dat de voeding
overvloediger wordt en dat de levensomstandigheden gemakkelijker worden met als
gevolg een remming van de voortplantingspotentie. Thomas Doubleday ziet, dat
betrekkelijke schaarste aan voedingsmiddelen het reproductief vermogen verhoogt,
wat zou moeten worden verklaard uit de versterkte neiging van de mens om onder
bedreiging zijn inspanningen, ook die ten bate van soortbehoud, op te voeren.
Doubleday constateert dezelfde neiging bij de dieren. Bij Doubleday's gedachtengang
sluit die van de befaamde ‘klassieke’ socioloog Herbert Spencer enigszins aan.
Spencer meent, dat er een natuurlijk antagonisme bestaat tussen individu en
voortplanting van de soort. Als het individu meer energie gebruikt voor persoonlijke
ontwikkeling, dan blijft er minder beschikbaar voor zijn voortplanting. Diersoorten
op een lage trap hebben een zeer groot reproductievermogen, de soorten op hogere
trap planten zich veel minder sterk voort. Aan deze wet van het dierenrijk - Spencer
is, zoals bekend, een evolutionist - is ook de mens onderworpen. Naarmate nu de
ontwikkeling van de mens meer in geestelijk-verstandelijke richting zal gaan, wat
aannemelijk is, zal hij aan voortplantingspotentie inboeten.
Aan de moderne mens bieden de Malthusiaanse en de andere vluchtig aangeduide
theorieën gemeenlijk geen plausibele verklaring voor de ontwikkeling van het
geboortecijfer in de laatste 100 of 75 jaar. Zonder de betekenis van de ‘faculté
génératrice’ voor de reële geboorte-ontwikkeling geheel en al te willen ontkennen,
neigt hij, waar hij weet heeft van geboortebeperking, meer naar enige socio-psychische
of psycho-sociale theorie ter verklaring van het geboorte-verloop. Hij moet zich
evenwel goed realiseren, dat de houding, tegenover de voortplanting aangenomen
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in de tijd van Malthus en zijn bovengenoemde opponenten, een gans andere was dan
vandaag. Bewuste beperking van het kindertal in het huwelijk was in die tijd nog
nagenoeg een uitzondering. De stelling, opgeworpen door Nassau William Senior
in 1828, dat de voortplantingswil allereerst bepalend zou zijn voor het geboortecijfer,
is dan ook in het begin van de 19de eeuw een gewaagde stelling. Meer gepreciseerd
komt zij hier op neer, dat het menselijk streven naar positieverbetering of
positiehandhaving het geboortecijfer drukt. Senior is waarschijnlijk de eerste geweest,
die een psycho-sociale geboorte-theorie verdedigde. Wat later, in 1840, treedt
Archibald Alison met een voor de 20ste eeuwse mens zeer plausibele mening naar
voren. Naarmate de beschaving voortschrijdt en de welvaart toeneemt, oordeelt hij,
zullen voortdurend krachtiger factoren optreden met geboortebeperkende werking.
Want de mens is een redelijk wezen, dat zich bij toenemende beschaving meer door
het verstand dan door het instinct laat leiden. Bij toenemende beschaving krijgt het
individu ook meer en nieuwe behoeften, die ten dele als concurrenten van de
instinctieve neigingen gaan optreden. De gedachtengang van Alison is niet alleen
interessant, zij is in de kern ook geheel aanvaardbaar. Het geboortecijfer wordt
natuurlijk mede bepaald door de ‘faculté génératrice’, maar de geboorte-ontwikkeling
hangt overwegend af - binnen de grenzen, die het voortplantingsvermogen stelt - van
de beschaving, waarin een reeks van motieven en verlangens van andere dan
biologische aard ligt opgesloten.
Ondanks het relatief omvangrijke onderzoek, dat ten aanzien van de achtergronden
van het naar tijd en plaats variërend geboorte-niveau werd verricht, is er ten deze
nog zeer veel, dat nadere en vooral meer verfijnde studie vraagt. Wat wij kennen,
zijn de gevolgen van de houding tegenover de voortplanting; van de juiste betekenis
der uiteenlopende motieven, waaruit deze houding resulteert, weten wij nog bitter
weinig. De kort geleden verschenen studie van de Leidse hoogleraar Van Heek mag
daarom een bijzonder belangrijke sociologische aanwinst heten.101) Voorlopig kunnen
wij in ieder geval wel dit zeggen: het zijn naar gelang groep en individu uiteenlopende
en steeds wisselende combinaties van mettertijd relatief sterker of zwakker wordende
motieven, die de houding tegenover de voortplanting bepalen. Onder deze motieven
vallen vooral op: 1) te willen leven in overeenstemming met de als juist aanvaarde
godsdienstige normen, 2) het ‘simpele’ verlangen naar kinderen, 3) de wens, de
bereikte materiële welstand te handhaven, 4) het verlan-
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gen, de kinderen een betere positie te schenken dan men zelf inneemt, 5) 's levens
zorgen tot een minimum te willen beperken. Wanneer men slechts deze vijf motieven
beziet, dan moet men reeds direct concluderen, dat er in het totale complex zijn, die
aanzetten tot een volledig afzien van voortplanting; dat er zijn, die een zekere
geboorte-beperking tot gevolg hebben; dat er, last but not least, (kunnen) zijn, die
leiden tot ‘onbeperkte’ procreatie.
Vragen wij in het licht van het bovenstaande naar de achtergronden van de zich
in alle provincies voordoende daling in de huwelijksvruchtbaarheid in de eerste 40
jaar van deze eeuw, dan dient allereerst nog eens te worden herhaald, dat de
huwelijksleeftijd der Nederlandse vrouwen in die periode niet steeg. Dit betekent,
dat de afgenomen huwelijksvruchtbaarheid van dit tijdvak niet op rekening kan
worden geschreven van een gemiddeld verkorte duur van de periode, waarin de
gehuwde Nederlandse vrouw vruchtbaar was. Te menen, dat de biologische
vruchtbaarheid in de genoemde 40 jaar daalde of dat het echtelijk geslachtsverkeer
belangrijk terug liep, lijkt alleszins voor bestrijding vatbaar. De oorzaak van de
gedaalde huwelijksvruchtbaarheid tussen 1900 en 1940 moet dus gezocht worden in
de ‘volonté génératrice’. Het komt dan als vrijwel zeker aan ons voor, dat een ‘felle
concurrentiestrijd’ werd gestreden tussen een religieuze norm, volgens welke
geboortebeperking ontoelaatbaar was, en naar emancipatie strevende moderne
verlangens van a- of anti-religieus karakter. Ofschoon deze strijd zich openlijk aan
ons heeft voorgedaan in een soms op zeer laag niveau staande ‘discussie’ tussen bijv.
R.-Katholieken en buitenkerkelijken, speelde zij zich af in wezen binnen personen
van iedere godsdienstige gezindheid, en dan onder de R.-Katholieken en
orthodox-Protestanten het meest. De uitslag van de strijd is reeds bekend: de zucht
naar een aangenaam bestaan voor zichzelf en voor zijn kinderen hier op aarde won
het in veel gevallen van het verlangen naar een eeuwig heil. Niet moet worden
vergeten, dat, terwijl deze concurrentiestrijd werd geleverd, de geboortebeperkende
technieken steeds meer werden vervolmaakt. Milieus, waarin voordien de coitus
interruptus gangbaar was geweest, gingen meer en meer over tot de toepassing van
meer effectieve voorbehoedsmiddelen, die door een moderne industrie konden worden
geleverd. De invloed van bijv. de Nederlandse Vereniging voor Sexuele Hervorming
moet in dit verband niet worden onderschat. Voor de Katholieken betekende de
ontdekking van Ogino en Knaus dikwijls een niet met de religieuze norm
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strijdige en toch met de aardse levensverlangens in overeenstemming zijnde
mogelijkheid om het geboortecijfer te verlagen.
Het is ter completering noodzakelijk, in te gaan op de aard van de met de religieuze
norm strijdige of daarvan los staande verlangens, die het geboortecijfer deden dalen.
Wanneer wij juist zien, dan waren de voornaamste dezer verlangens groeiende
behoefte aan comfort, welstandshandhaving en de wens om de kinderen een zo hoog
mogelijke maatschappelijke positie te verschaffen. Zij werden al eerder genoemd in
het raam van de motieven, die in het algemeen op het geboorteniveau van invloed
zijn. Deze drie verlangens zullen zich van huwelijk tot huwelijk in een verschillende
sterkte-verhouding hebben voorgedaan. Het begrip ‘comfort’ moet zeer ruim worden
opgevat, ruimer dan gemeenlijk wordt gedaan. Het omvat hier ook niet-materiële
elementen, zoals het niet in beroeps- of andere bezigheden gehinderd worden van
de gehuwde vrouw door de aanwezigheid van een kind of kinderen. (Zoals bekend,
komt het soms voor, dat huwelijken onvruchtbaar blijven, doordat man en vrouw
kinderen alleen maar als een lastig bezit menen te kunnen zien.) Het begrip
‘welstandshandhaving’ staat dicht bij het verlangen naar comfort, doch is daarmee
in geen geval identiek. Het slaat op de wens om de koopkracht, die men eenmaal
bezit, te behouden. Neemt de gezinsgrootte toe en blijft het geld-inkomen onveranderd,
dan daalt uiteraard de koopkracht per gezinslid. Het verlangen naar comfort en
welstandshandhaving is door tegenstanders van geboorte-beperking wel gebrandmerkt
als een grof egoistisch verlangen. De wens, zijn kinderen een zo hoog mogelijke
maatschappelijke positie te verschaffen, kan men zeker niet als egoistisch kwalificeren
(beter: diskwalificeren). Het gaat hier immers ten slotte om het belang of vermeend
belang van het kind, hoewel ouders een persoonlijke genoegdoening mogen vinden
in het feit, dat hun kind datgene bereikte, wat hun onthouden bleef. Maar of men de
geboortebeperking al dan niet afkeurenswaardig acht, zij is in de eerste veertig jaren
dezer eeuw hier te lande zeer zeker een uitvloeisel van gegroeid individualisme en
saecularisme in een maatschappij, waarin sterke prikkels tot prestige- en
welvaartsverhoging bestaan.
Terwijl in alle elf provinciën in de eerste 4 decennia van onze eeuw de
huwelijksvruchtbaarheid afnam, doet zich nadien een stijging van deze vruchtbaarheid
voor, die vermoedelijk in het jaar 1937 is aangevangen. Dit verschijnsel is wel zeer
merkwaardig. Het geeft aanleiding om een drietal veronderstellingen te opperen: a)
sedert de laatste dertiger jaren
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veranderde de sterkteverhouding tussen de motieven, wier gemeenschappelijke
werkzaamheid tot dusverre had geresulteerd in een voortdurende geboortedaling,
en/of nieuwe motieven kwamen in het spel, b) de motieven bleven dezelfde en hun
krachtsverhouding bleef ongewijzigd, maar de sociaal-economische omstandigheden
veranderden zeer, c) zowel het onder a) als onder b) genoemde verkreeg gelding.
Alvorens te onderzoeken, welke veronderstelling een houdbaar antwoord is op de
vraag naar de reden van de sinds ongeveer 1937 gestegen huwelijksvruchtbaarheid,
dient er aan herinnerd te worden, dat wij sinds genoemd jaar een periode van
oorlogsvoorbereiding en economische opgang hebben beleefd, die eerst door een
tijdperk van oorlog en economische neergang en nadien door een nog altijd
voortdurende periode van groeiende naoorlogse welvaart werd gevolgd.
Van den Brink, die zich heeft bezig gehouden met een statistische analyse van de
loop der geboortecijfers in Nederland, toont aan, dat het proces van geboortedaling
in de jaren vóór 1937 - de eerste wereldoorlog daargelaten - een vrij geleidelijk
verloop had. Maar voor de periode na dat jaar moet hij concluderen: ‘The increase
of births after 1937 has been accompanied by considerable ups and downs. The trend
of the monthly birth rates reduced to months of conception, and compared with the
rates during World War I, shows that war conditions have been of great and direct
influence. All important events, from the outbreak of World War II in September
1939 up till the Liberation in May 1945 are reflected in the trend of figures. It may
be assumed, that the psychological effect of certain unexpected and for large parts
of the population drastic happenings has an undeniable influence on the number of
conceptions and births. Besides this, in general, the population of the large towns
reacts acuter and stronger than the inhabitants of small municipalities.’102) Deze
conclusie houdt beslist geen afdoend antwoord in op de vraag naar de oorzaak of
oorzaken van de sedert 1937 gestegen huwelijksvruchtbaarheid, maar zij is voor ons
onderzoek niet zonder gewicht. Van den Brink vindt immers, dat schokkende
sociaal-politieke gebeurtenissen geboorte-verhogend of -verlagend werken. Uiteraard
vindt hij bij zijn statistische analyse niet, dat zij het echtelijk geslachtelijk verkeer
in omvang doen toe- of afnemen. Het is trouwens onwaarschijnlijk, dat dit het geval
zou zijn.
De geboorte-toename sedert 1937 lijkt op het eerste oog een plausibele verklaring
te vinden, voor zover het de perioden '37 tot '40 en '45
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tot '50 betreft, in een verbetering van de sociale en economische perspectieven van
de overgrote meerderheid van ons volk. Weliswaar wierp de tweede wereldoorlog
reeds in het midden der dertiger jaren zijn schaduwen vooruit, maar vrijwel niemand
hier te lande geloofde, dat wij direct bij een eventueel gewapend conflict tussen het
nazisme en de democratie betrokken zouden worden. Na de diepe economische
neergang van de jaren tussen 1930 en 1935 nam de bedrijvigheid successievelijk toe.
Dit is zowel uit statistieken als uit de afnemende werfkracht van het rechtse
radicalisme af te leiden. Gesteld, dat zich in het motievencomplex, dat rechtstreeks
van invloed was op het tot 1937 dalende geboortecijfer, geen veranderingen zouden
hebben voorgedaan, dan is de stijgende huwelijksvruchtbaarheid sedert dit jaar
redelijk verklaarbaar uit de gewijzigde economische toestand. Zeer nadrukkelijk
dient hierbij te worden opgemerkt, dat schrijver dezes nog geenszins bewezen acht,
dat zich in het motievencomplex geen veranderingen voltrokken. Evenmin nog acht
hij het ook bewezen, dat de gunstiger economische situatie inderdaad de stijging van
het geboorte-niveau veroorzaakte. Voor de jaren na de capitulatie der Duitse
weermacht is een nog sterker economische opgang aanwijsbaar als voor de enkele
jaren tot 1940. De verklaring van het in die periode, i.v.m. de oorlogsjaren, nog steeds
stijgend geboorte-niveau zou men opnieuw kunnen zoeken in verruiming van het
economische perspectief bij een nog steeds onveranderd motieven-complex. Hoe
dan echter de geboorte-stijging te begrijpen, die zich voordeed in de bezettingstijd?
Zowel op politieke als op economische gronden was toenmaals de geboorte van een
kind toch meestal een blijde gebeurtenis voor de ouders, waarover donkere schaduwen
vielen. Het lijkt daarom onwaarschijnlijk, dat de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid
sedert 1937 haar enige verklaringsgrond zou kunnen vinden in de ontwikkeling van
het economische leven. Vermoedelijk hebben zich in de laatste 20 jaar hier te lande
verdere verschuivingen in het motieven-complex voorgedaan. Doch hier moet
onmiddellijk aan worden toegevoegd, dat het ontkerkelijkingsproces, of ruimer: het
saecularisatie-proces, voortging. Men moet het gestegen geboortecijfer beslist niet
zien als het gevolg van een kerkelijke opbloei. Niets wijst er op, dat de religie een
kentering in de geboorte-ontwikkeling teweeg bracht. Ofschoon hiervoor geen enkel
ook maar enigszins afdoend bewijs aanwezig is, zou het ons niet verbazen, wanneer
door toekomstig onderzoek werd aangetoond, dat de huwelijksvruchtbaarheid sedert
de laatste 15 à 20 jaar toenam door een versterking
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van het verlangen naar kinderen. Dit verlangen moge ook een ‘instinctief’ gegeven
zijn, het kan mettertijd worden versterkt of verzwakt. Het zou dan ook kunnen zijn,
dat de moderne culturele en sociale ontwikkeling de ‘Wille zum Kinde’ heeft doen
toenemen, omdat in het voorstellingsleven van vele der huwelijkspartners het kind
de belichaming geworden is van 's levens eigenlijke zin. De oude levensverbanden
werden immers dikwijls tot de grond toe afgebroken en de mens ging steeds meer
zijn levensvervulling zoeken in dat kleinste familiale geheel, dat gezin heet. Wanneer
het juist is, dat het verlangen naar het bezit van kinderen in de laatste decennia werd
versterkt, dan blijft daarmee toch de tendens bestaan om het geboortecijfer beneden
het niveau van vóór 1900 te houden. Men is niet afkerig van 3 à 4 kinderen, omdat
deze bij de gegeven levensomstandigheden en -eisen het bestaan in wezen niet
verzwaren, maar veraangenamen. Een groter getal doet echter de balans naar de
andere kant doorslaan.
Het is vooralsnog onmogelijk, aan te tonen, waarom het geboortecijfer, na een
periode van daling, die overigens reeds rond 1875 inzette, omstreeks 1937 ging
stijgen en bleef stijgen. Zoals opgemerkt, kan niet alleen de conjunctuur de indirecte
oorzaak van de toegenomen huwelijksvruchtbaarheid der laatste 15 à 20 jaar zijn. In
het motieven-complex moeten zich eveneens zodanige veranderingen hebben
voorgedaan, dat, ondanks de ontkerkelijking, de resultante der motieven tot een hoger
geboortecijfer dreef. Of de door ons geopperde veronderstelling van een toegenomen
verlangen, kinderen te bezitten, al dan niet aanvechtbaar moge zijn, vast staat dit,
dat in de loop van deze eeuw t.a.v. de voortplanting zich steeds sterker gaat doen
gelden een gesaeculariseerde ‘planning for happiness’.
Zeer overwegend duurt een huwelijk in Nederland van het tijdstip der
huwelijkssluiting tot het overlijden van één der beide echtgenoten. Het is daarom zo,
dat de huwelijksduur in ons land in de meeste gevallen mettertijd is toegenomen.
Want, zoals voldoende bekend, is het getal dergenen, die een hoge leeftijd bereiken,
gestadig gegroeid, terwijl de leeftijd van huwelijkssluiting nauwelijks veranderingen
onderging. Deze toegenomen huwelijksduur mag worden gezien als een factor, die
het: geluk van het gezin bevorderde, althans normaliter. Relatief is immers het getal
der jonge weduwnaars, jonge weduwen en onvolwassen wezen er door afgenomen.
Meer mannen en vrouwen mogen elkander voor
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langer tijd bezitten dan in vroeger dagen, meer kinderen mogen hun ouders behouden,
totdat zij in staat zijn de verantwoordelijkheden van de volwassenheid te dragen. De
man, die in 1900 trouwde op een leeftijd van 20 jaar, mocht een gemiddelde
huwelijksduur verwachten van ongeveer 46 jaar; hij, die op dezelfde leeftijd trouwde
in 1949, mag een gemiddelde huwelijksduur verwachten van ongeveer 53 jaar.
Wordt uitgegaan van een huwelijk en een daarop gebaseerd gezin, die beide ‘goed’
mogen worden genoemd, dan is een lange huwelijksduur zonder meer een gelukkig
verschijnsel. Een langdurig huwelijk tussen mensen, die elkander niet willen of
kunnen verstaan, is echter voor hen en hun eventuele kinderen een evenzo langdurige
kwelling. Ook degeen, die echtscheiding afwijst, zal het hiermee eens zijn. Het ligt
dan ook voor de hand, dat, naarmate de morele en zakelijke bezwaren tegen
echtscheiding geringer worden, ongelukkige echtgenoten sneller zullen streven naar
het verkrijgen van of het bewilligen in echtscheiding. Waar dit in Nederland in de
laatste halve eeuw het geval is geweest, is de duur van de ongelukkige huwelijken
geleidelijk verkort. Of men dit als een gelukkige ontwikkeling moet beschouwen,
willen wij op deze plaats niet beoordelen, maar het feit ligt er.
Er zijn auteurs, die de hier te lande en elders toegenomen echtscheidingsfrequentie
beoordelen als een duidelijk bewijs van groeiend ongeluk in huwelijk en gezin. Dit
oordeel is fundamenteel onjuist. Een echtscheiding is doorgaans een bewijs van een
mislukte aanpassing tussen de echtgenoten, maar het ontbreken van echtscheidingen
levert geen bewijs van het tegendeel. De toegenomen echtscheidingsfrequentie in
Nederland, waarvan hieronder de cijfers worden gegeven, mogen wij primair zien
als een uitvloeisel van de principiële veranderingen, die zich in het huwelijks- en
gezinsleven bij een tegelijkertijd gegroeid individualisme hebben voorgedaan.
‘Situationsehe’ week voor ‘Neigungsehe’, de contrôle van buurt en familie op het
gezin werd gaandeweg geringer, de gezinsfunctie onderging diepgaande wijziging.
Natuurlijk moet de ontkerstening van invloed zijn geweest op de gegroeide bereidheid
tot echtscheiding, maar in een tijd, dat een groter getal dan vandaag tot één der
Christelijke kerkgenootschappen behoorde, lijkt ons het on-christelijke overspel
minstens even veel te zijn voorgekomen als vandaag en het waren ook Christenen,
die het bedreven. Ziet men af van de godsdienstige aspecten van het huwelijk, dan
mag de in Nederland toegenomen echtscheidingsfrequentie worden geinterpreteerd
als een zuivering van
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het huwelijksleven door een volk, dat van het huwelijk steeds hoger verwachtingen
is gaan koesteren.
Wanneer bij de echtscheidings-ontwikkeling hier nog enkele kanttekeningen
worden gemaakt, dan is het wenselijk eerst aan de hand van de cijfers de toename
der echtscheidingen vast te stellen. Onderstaande tabel geeft dan weer het aantal hier
te lande in 1900 uitgesproken echtscheidingen en het aantal in dat jaar in Nederland
gesloten huwelijken per provincie:

Tabel 17
Echtscheiding en huwelijk in Nederland, anno 1900103)
provincie
Groningen

echtscheidingenhuwelijken provincie
echtscheidingenhuwelijken
20
2426
N.-Holland 195
7718

Friesland

19

2835

Z.-Holland

203

8976

Drenthe

11

1258

Zeeland

18

1610

Overijssel

15

2582

N.-Brabant

7

3976

Gelderland

28

4194

Limburg

3

2014

Utrecht

30

1829

___

_____

549

39419

HET RIJK

Uit deze tabel blijkt, dat het aantal echtscheidingen per 100 gesloten huwelijken
het hoogst was in Noord-Holland en Zuid-Holland, terwijl dat aantal het laagst was
in Noord-Brabant en Limburg. Utrecht en Zeeland volgden, wat de
verhoudingsgewijze echtscheidingsfrequentie betreft, na de beide Hollanden. Omdat
de echtscheiding bevorderd heet te worden in de grote steden, zij nagegaan, hoe de
verhoudingen lagen in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. We vinden
voor deze vier plaatsen:

Tabel 18
Echtscheiding en huwelijk in de vier grootste Nederlandse gemeenten,
anno 1900104)
plaats
echtscheidingenhuwelijken plaats
Amsterdam 164
3954
Rotterdam

echtscheidingenhuwelijken
107
2581

Den Haag

21

53

1580

Utrecht

690

Vergelijking van de beide bovenstaande tabellen leert, dat in Amsterdam 51% van
de Noordhollandse huwelijken werd gesloten en dat 84% van de Noordhollandse
echtscheidingen Amsterdamse huwelijken betrof; dat
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te Den Haag en Rotterdam samen 46% van de Zuidhollandse huwelijken werd
gesloten, maar dat deze steden 78% van alle echtscheidingen in die provincie
opleverden; dat de stad Utrecht 38% van alle huwelijken in de gelijknamige provincie
opbracht, terwijl die stad echter 70% van de echtscheidingen in de provincie Utrecht
voor haar rekening kreeg. Het is dus inderdaad zo, dat de grote steden in de beide
Hollanden en het Sticht verhoudingsgewijs een belangrijk hogere
echtscheidingsfrequentie vertoonden dan de kleinere en kleinste plaatsen in die
provincies. Men mag gerust aannemen, dat de oorzaak hiervan was de verdere
voortschrijding van de moderne huwelijks- en gezinsverhoudingen in de grote
agglomeraties. Meer dan op het land en ook meer dan in de kleinere steden was het
gezin hier geïndividualiseerd en tot koesteringsgroep geworden.
Een verschijnsel, dat wij in de jaren na de tweede wereldoorlog vinden (en dat wij
vermoedelijk in de jaren daarvóór zouden kunnen vinden), doet zich ook in 1900
voor. Het is het verschijnsel, dat de gescheidenen met meer kinderen een kleiner
aandeel hebben in het totaal der echtscheidingen.

Tabel 19
Echtscheiding en kindertal in Nederland, anno 1900105)
door echtscheiding ontbonden huwelijken:
met 0 k. met 1 k. met 2 k. met 3 k. met 4 k. met 5 k. met 6 k. met 7 k. met 8 k.
48%
20%
13%
8%
5%
4%
1%
1%
1%
Zoekt men naar een verklaring van dit verschijnsel, dan dient onmiddellijk te
worden bedacht, dat, naarmate huwelijken meer kinderen hebben voortgebracht, zij
gemiddeld langer hebben bestaan. En wanneer man en vrouw een groter aantal jaren
hebben samengeleefd, zal - dit lijkt althans voor de hand liggend - de neiging om
uiteen te gaan in het algemeen verzwakt zijn. Voorts moet men rekenen met de
verdeling van het kindertal over alle huwelijken in Nederland. Ten slotte is het nodig,
in te zien, dat een hoger geboortecijfer doorgaans positief correleert met de kerkelijke
gebondenheid der ouders. Een voornamer verklaring van het boven gesignaleerde
verschijnsel ligt echter zeer waarschijnlijk in de versterkte binding tussen de ouders,
die ieder nieuw kind veroorzaakt. Is dit juist, dan kan men zich daarbij afvragen, of
de komst van ieder
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volgend kind in veel gevallen niet een bewijs moet worden geacht van goede harmonie
tussen de ouders.
Men kan de echtscheidingsfrequentie uitdrukken door het aantal echtscheidingen
per 1000 bestaande huwelijken vast te stellen. Doet men dit, dan vindt men voor
Nederland volgende ontwikkeling van de echtscheidingsfrequentie:

Tabel 20
Echtscheiding in Nederland, 1871-1950106)
periode of jaar
1871/75

aantal echtsch./1000periode of jaar
huw.
0.2
1942

aantal echtsch./1000
huw.
2.0

1901/05

0.7

1943

2.4

1921/25

1.5

1944

2.5

1926/30

1.8

1945

2.4

1931/35

1.8

1946

5.3

1937

2.0

1947

4.4

1938

1.9

1948

3.9

1939

1.8

1949

3.3

1940

1.6

1950

3.1

1941

1.8

Er is dus een duidelijk waarneembare stijging van het aantal echtscheidingen sedert
de vorige eeuw, doch in 1950 is het aantal echtscheidingen verhoudingsgewijs geringer
dan in de direct daaraan voorafgaande jaren. De gevolgen van de abnormale toestand
in en direct na de oorlog zijn in genoemd jaar langzamerhand overwonnen. In 1951
is het cijfer nog verder terug gelopen (2.8) en in 1952 opnieuw (2.6).
Volgens het Statistisch Bulletin van de Metropolitan Life Insurance Comp. was
in 1949 het aantal echtscheidingen per 1000 van de bevolking in Nederland laag in
vergelijking met andere landen:

Tabel 21
echtscheiding in een aantal landen, 1949107)
land
U.S.A.

echtsch./1000 v.d. land
bev.
2.6
Noorwegen

echtsch./1000 v.d.
bev.
0.7

Canada

0.4

Portugal

0.1

Oostenrijk

1.8

Schotland

0.5

België

0.6

Zweden

1.1

Denemarken

1.7

Zwitserland

0.9
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Engeland-Wales

0.8

Israël

1.7

Finland

0.9

Nieuw-Zeeland

1.1

Frankrijk

1.0

NEDERLAND

0.7

W.-Duitsland

1.7
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De berekening van de Amerikaanse levensverzekeringmaatschappij heeft natuurlijk
het grote bezwaar, dat wij in het ongewisse blijven omtrent het aantal huwelijken
per 1000 van de bevolking. In de Verenigde Staten is het aantal gehuwde personen
verhoudingsgewijs veel groter dan in Nederland, waaruit direct blijkt, dat Amerika
in de tabel in een ‘ongunstiger’ licht verschijnt dan het zou zijn verschenen bij
vergelijking tussen de echtscheidingen per 1000 huwelijken. Toch blijft Nederland
daarmee één dier landen, welke een relatief niet hoog aantal echtscheidingen kennen.
Al eerder veronderstelden we, dat de echtscheidingen, die worden uitgesproken,
in het algemeen betrekking zullen hebben op huwelijken van kortere duur. De juistheid
hiervan is bijv. na te gaan aan de hand van statistische gegevens over 1950 en 1951.
Deze gegevens doen omtrent de duur van de door echtscheiding ontbonden huwelijken
het onderstaande blijken:

Tabel 22
Echtscheiding en huwelijksduur in Nederland, 1950 en 1951108)
echtscheiding
in <
1950

huwejk
ilsduur
1 jr. 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-10 10-1515-2020 e.m.
1.5 4.9 7.2 9.8 7.8 4.7 4.5 5.5 9.2 18.6 12.6 14.3 tot.
=
100

1951

1.5 4.5 6.6 7.8 8.3 7.0 4.0 4.2 10.5 18.3 11.6 15.5 tot.
=
100

In de jaren 1950 en 1951 was het slechts 1.5 echtpaar per 100 toen gescheiden
echtparen, dat minder dan 1 jaar was gehuwd. Dit is om twee redenen niet vreemd:
men heeft gewoonlijk, ondanks teleurstellingen, in het eerste jaar nog verwachtingen
van elkander; een echtscheidingsprocedure vraagt meestal langere tijd, soms een
zeer lange tijd. Neemt men het laatste in aanmerking, dan is het toch wel duidelijk,
dat de eis tot echtscheiding in veel gevallen wordt ingediend, voordat het huwelijk
vijf jaar oud is (30 à 40% van alle gevallen). Toch worden vele echtscheidingen
uitgesproken, die betrekking hebben op huwelijken van lange duur. (Rond 45% van
de door echtscheiding ontbonden huwelijken was ouder dan 10 jaar.) Rekening
houdend met de psychische ontwikkeling van de man (en de vrouw), behoeft dit
weer niet te verbazen ten slotte. Er zijn immers nogal wat mannen, die uit de band
springen rond hun 45ste jaar, dus juist op een tijdstip,
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waarop hun vrouwen niet alleen physiek, maar ook psychisch aan sex appeal inboeten.
Onderzocht zou echter moeten worden, of er een verband bestaat tussen het kindertal
en de duur van de huwelijken, die door echtscheiding eindigen, of met andere woorden
de tegenzin tegen het huwelijk op latere leeftijd bij echtparen met geen of weinig
kinderen groter wordt dan bij echtparen met meer kinderen.
Op speciaal verzoek verstrekte het C.B.S. aan de schrijver gegevens betreffende
de echtscheiding naar de wederzijdse leeftijd der gescheidenen bij het aangaan van
het huwelijk. Uit die gegevens komt vrij duidelijk naar voren, dat een groot
leeftijdsverschil tussen man en vrouw de instabiliteit van het huwelijk (en daardoor
de echtscheidings-kans) bevordert. De echtscheidingskans lijkt ook te worden
bevorderd door het huwen op jonge leeftijd. Wanneer men n.l. vindt, dat van de 5828
mannen, die in 1952 van hun vrouw werden gescheiden, er 132 jonger dan 20 jaar
waren en dat in genoemd jaar vermoedelijk slechts 1200 mannen, jonger dan 20,
huwden, dan is het plausibel, dit te stellen.
Uit andere op speciaal verzoek door het C.B.S. verstrekte gegevens komt naar
voren, dat - er leefde trouwens geen andere verwachting - R.-Katholieken en
Gereformeerden relatief weinig tot echtscheiding geneigd zijn, dat Hervormden daar
minder bedenkingen tegen hebben en dat buitenkerkelijken echtscheiding ten slotte
het minst onoverkomelijk achten.
Scheiding van tafel en bed is vooral het middel voor de sterk kerkelijk gebonden
mens om een ongelukkige samenleving te beëindigen. Ofschoon formeel geen
huwelijksontbinding, is de behandeling daarvan naast die van de echtscheiding op
haar plaats. Uitgedrukt per 1000 echtparen, is het aantal scheidingen van tafel en bed
in 1952 hoger dan in de laatste voorgaande jaren en dan in de periode 1936 tot 1939.

Tabel 23
Scheiding van tafel en bed in Nederland, 1936-1952109)
jaren
1936/39

absoluut aantal
666

aantal per 1000 echtparen
0.4

1947

685

0.3

1948

765

0.4

1949

732

0.3

1950

785

0.4

1951

899

0.4

1952

1008

0.5
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Terwijl dus na 1947 de echtscheidingsfrequentie regelmatig daalde, steeg, zij het
met een onderbreking, de frequentie van de scheiding van tafel en bed. Het gaat hier
ten slotte om betrekkelijk kleine absolute aantallen, maar het is geenszins uitgesloten,
dat deze ontwikkeling een algemene achtergrond heeft. (Ruw berekend, was de
verhouding tussen echtscheiding en scheiding van tafel en bed in 1947 en volgende
jaren een verhouding van 100 op respectievelijk 7, 10, 9, 13, 14 en 19.)
Vatten wij de voornaamste conclusies, in dit hoofdstuk getrokken, samen, dan dient
allereerst te worden gewezen op de vrijwel onveranderde handhaving van die
rechtsregels, die betrekking hebben op de totstandkoming en ontbinding van het
huwelijk. Slechts deed zich deze wijziging voor, dat de echtscheidingsprocedure
omslachtiger werd. Terwijl door een groot deel der samenlevingsleden een steeds
milder, meer vergoelijkend standpunt tegenover de echtscheiding werd ingenomen,
gaf de wetgever uiting aan zijn beduchtheid voor dit steeds milder geworden
standpunt. De overige in het huwelijksrecht aangebrachte wijzigingen - zij hadden
betrekking op de ideële inhoud van het huwelijk, inclusief het huwelijksgoederenrecht
- maken de indruk veel meer van principiëel belang te zijn. Zij drukken overigens
uit, dat de wetgever de evolutie der in de samenleving gehuldigde opvattingen over
de meest intieme man-vrouw-verhouding een eindweegs volgde. Dat is de reden, dat
deze veranderingen eigenlijk als van secundair belang mogen worden beschouwd
voor de concrete huwelijksverhoudingen. Niet de wetgever wijzigde primair de ideële
inhoud van het normale huwelijk, doch de maatschappij zelf deed dit. Overzien wij
opnieuw de veranderingen, die zich in huwelijksmoraal en -praktijk afspeelden, dan
moet de conclusie zijn, dat zich in dit veld beduidende veranderingen voordeden. Zo
werd het huwelijk steeds meer beoordeeld als een verbintenis, waarop het individu
recht kon doen gelden, ook al mocht zijn huwelijkssluiting extra druk leggen op de
familie in haar streven, zich sociaal en economisch te handhaven op het niveau, dat
haar als het hare voorkwam. De stijgende welvaart kwam het individu trouwens te
hulp in zijn verlangen, een echtverbintenis tot werkelijkheid te maken zonder een
zodanige last op zich te nemen, dat zijn sociale standing er door werd aangetast. Dit
recht tot huwen mag men zien als een bewijs van de verzwakking van de norm der
familiale solidariteit en van de versterking van de norm der individuele keuze-vrijheid.
Het recht om te
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trouwen werd gekoppeld aan een ander recht, n.l. dat van de persoonlijke keuze. Het
laatste zou men overigens ook kunnen opvatten als een plicht. Opgemerkt moet
worden, dat het Nederlandse Burgerlijk Wetboek sedert zijn instelling reeds de vrije
toestemming der adspirant-echtgenoten als één der (inwendige) vereisten voor het
aangaan van een huwelijk beschouwt. Deze regel wijst er op, dat de makers van het
B.W. dragers waren van een individualistische levensinstelling, doch zij wijst er
beslist niet op, dat aan het begin van de vorige eeuw de gedachte van keuzevrijheid
t.o.v. het huwelijk al door het gehele volk werd aanvaard. De morele verwerving van
deze opvatting is eerst na veel strijd, gevoerd niet alleen in de voorgaande, maar ook
nog in deze eeuw, werkelijkheid geworden in ons land. En daar moet aan worden
toegevoegd, dat de feitelijke verwerving van die opvatting hier te lande nog niet
geheel is voltooid. Ouders erkennen, dat hun kind in principe zelf zijn huwelijkspartner
mag kiezen, maar de concrete keuze is voor hen soms onaanvaardbaar.
Stelt men een onderzoek in naar de mogelijke veranderingen, die zich in de
huwelijksfunctie voltrokken hebben in 20ste eeuws Nederland, dan is het wenselijk
ook stil te staan bij het voor- en buitenechtelijk sexueel verkeer. Dit zou immers een
aanwijzing kunnen geven van eventuele wijzigingen in de huwelijksmoraal en
-praktijk. Ofschoon wij bij dit verkeer stil stonden, vonden wij daarin geen
onomstotelijke bewijzen van een mettertijd veranderde huwelijksmoraal of
huwelijkspraktijk. Wij moesten trouwens mede uit andere gegevens concluderen,
dat de ‘ideale’ huwelijksfunctie der verschillende levensbeschouwelijke groepen
ongewijzigd bleef. Voor diegenen echter, wier godsdienstige overtuiging de
voortplanting maakte tot het belangrijkste doel van het huwelijk, deed zich
vermoedelijk in toenemende mate een gewetensconflict voor, waarvan wij de
uitdrukking menen te mogen zien in het ook in hun kring dalend geboortecijfer.
Onderwijl heeft men te rekenen met een gewijzigde belevingskwaliteit van de
geslachtsdaad der echtgenoten. De vrouw heeft een groter emotioneel aandeel in de
geslachtsgemeenschap verkregen en meer dan een halve eeuw geleden is deze
gemeenschap uitdrukking van het liefdesverlangen, wat uiteraard met de erotisering
van het huwelijk samenhangt.
Het huwelijk van vandaag heeft doorgaans een langere duur dan dat van gisteren.
De leeftijd, waarop momenteel wordt getrouwd, verschilt in Nederland nauwelijks
van die, waarop men hier te lande 50 jaar
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geleden placht te huwen, terwijl de bevolking ouder werd. Naast een verlenging van
de huwelijksduur der meerderheid, trad steeds frequenter het verschijnsel op van een
korte huwelijksduur als gevolg van echtscheiding. De echtscheidingsfrequentie nam
primair toe door het veranderde karakter en de veranderde positie van het gezin. Het
is onjuist haar toename geheel of allereerst toe te schrijven aan ‘de geest des tijds’.
Wel is het duidelijk, dat zij, voor wie het huwelijk geen metaphysische band betekent,
- en hun aantal is relatief en absoluut gegroeid -, eerder tot echtscheiding besluiten
dan zij, die het huwelijk als een sacrament of een heilige orde zien.
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Hoofdstuk VI
Veranderingen in de levensorde van het Nederlandse gezin
In hoofdstuk IV werd terloops reeds het één en ander opgemerkt over de
veranderingen, die zich in deze eeuw voltrokken in de levensorde van het Nederlandse
gezin. In het vorige hoofdstuk werd aan die veranderingen ruime aandacht gegeven,
want het huwelijk, dat het onderwerp vormde van dit hoofdstuk, vertegenwoordigt
immers als morele relatie tussen de partners een stuk gezinsstructuur en als door de
cultuur genormeerd handelen een stuk gezinsfunctie. Hieronder nu wordt getracht
van de veranderingen, die zich sedert de eeuwwisseling in de structurele en functionele
totaliteit van ons gezin voordeden, een verantwoord beeld te geven. Wat de structuur
betreft, worden achtereenvolgens bezien de man-vrouw betrekking en de ouder-kind
relatie. Wat de functie aangaat, zal de aandacht worden gericht op allereerst de
zogenaamde kernfuncties en vervolgens op de variabele randfuncties.
De 19de eeuw was de eeuw der emancipatie-bewegingen. In de koloniën der Westerse
landen en in de Verenigde Staten werden door regeringsingrijpen, nadat daarop van
progressieve zijde lang was aangedrongen, rond het midden van die eeuw de gekleurde
slaven bevrijd van de macht hunner blanke meesters. In de industriële maatschappij
rees onder de uitgebuite arbeiders effectief verzet tegen het voortbrengingsstelsel,
dat hen in een toestand van diepe materiële en geestelijke ellende had gebracht.
Verzet rees ook van de nationale minoriteiten tegen de staat, waarbinnen deze waren
geïncorporeerd en dit verzet leidde, althans in verschillende gevallen, eveneens tot
het beoogde resultaat. Op deze drie bewegingen zij hier gewezen, omdat zij in wezen
de zelfde wortel hadden als de strijd voor de gelijkberechtiging der vrouw, n.l. het
groeiend besef van menselijke gelijkwaardigheid. Lag tot
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dusverre - om met Alexander Rüstow te spreken110) - in onze cultuur het
‘Ueberschichtungsprinzip’ nog altijd vast verankerd, nu brak allerwege de
humanistische gedachte door, al of niet verbonden met een Christelijke belijdenis.
Uit deze gedachte gaven vrouwen, zowel elders als hier in Nederland, een antwoord
op hun levenssituatie, die in het kader van het veranderingsproces der grote
maatschappij sterk aan wijzigingen onderhevig was. Wanneer dan ook in onze 20ste
eeuw het Nederlandse recht in dier voege werd gewijzigd, dat de positie van de
gehuwde vrouw betekenend werd verbeterd, dan moet dit verschijnsel worden gezien
als een codificering van al eerder veranderd rechtsbewustzijn, dat zijn verandering
dankt aan de 19de eeuwse humanisering, die voor een goed deel werd geëffectueerd
door de vrouwenbeweging.
Natuurlijk, in een intieme levensgemeenschap als het gezin kan, ook al leeft de
opvatting in de maatschappij, dat de vrouw de mindere is van de man, de echtgenote
feitelijk een groot gezag verwerven. Hoe haar feitelijke status zijn zal binnen de
muren van de echtelijke woning, hangt in niet geringe mate af van haar persoonlijk
karakter en van dat van haar echtgenoot. Maar al zijn er altijd vrouwen geweest, die
‘de broek aan hadden’, tot ver in de 19de eeuw leefde nog wijd verbreid de mening,
dat de vrouw, krachtens haar aard, de mindere was van de man en dat dus ook in de
huwelijksrelatie aan de mannelijke partner groter rechten toekwamen dan aan de
vrouwelijke. Deze mening wordt vandaag binnen de Nederlandse grenzen nog slechts
in een zeer kleine kring gehuldigd. Deze zo uitermate belangrijke verandering in de
verhouding tussen de sexen, die zich voltrok in een tijdsbestek van 50 à 75 jaar,
vraagt hier om nadere beschouwing.
Het Nederlandse feminisme heeft, zoals Johanna W.A. Naber vaststelt, zijn
vertegenwoordigers reeds in de 18de eeuw gehad, n.l. binnen de Patriotten-beweging,
waarin Lucretia van Merken een beduidende rol speelde.111) Betje Wolff en Aagje
Deken verdienen trouwens evenzeer vermelding als deze Lucretia van Merken. Hun
publicaties riepen, zoals welbekend, de Nederlandse vrouw op, zich niet alleen te
richten op haar huishoudelijke taak, maar ook op de zaken van staat en maatschappij.
Deze vroege romancières pleitten in hun geschriften voor het goede recht der vrouw
om zich te ‘oefenen’ en zij stelden met nadruk, dat man en vrouw in dezelfde mate
volmaakbaar waren. Al waren er dus reeds in de 18de eeuw Nederlandse vrouwen,
die het pleit voerden voor de gelijkstelling van man en vrouw, toch is in die tijd het
begin-
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stadium van het feminisme hier te lande eigenlijk nog niet aangebroken. De boven
met name genoemde vrouwen moeten worden beschouwd als inspirerende voorlopers
van de eerst rond 1850 opkomende vrouwenbeweging.
De ontwikkeling der vrouwenbeweging heeft zich langs verschillende lijnen
voltrokken. In een buitengewoon helder artikel112), verschenen in de Winkler Prins
voor de Vrouw, geeft Dr Diemer-Lindeboom volgende lijnen aan:
a) de strijd tot verbetering van sociale misstanden, ontstaan uit sociale bewogenheid,
drong ook vrouwen tot hulp in de vorm van philantropische en sociale arbeid,
hoewel zij aanvankelijk te lijden hadden van afkeuring en duidelijk getoond
wanbegrip.
b) de strijd van de vrouwen uit burgerlijk milieu, gericht op de erkenning van het
recht om te werken, waaraan logischerwijze het recht op vakopleiding werd
verbonden.
c) de strijd van de arbeidersvrouwen, gevoerd voor lotsverbetering, welke niet
bedoeld was om op de mannen iets te veroveren, maar tot inzet had om samen
met de mannen de positie van de arbeidersklasse te verbeteren.
De vrouwen, die zich inzetten voor de verbetering van sociale misstanden, waren
dikwijls figuren, die in stilte arbeidden. Het verbaast dan ook niet, dat het moeite
kost om namen uit hun kring op te sporen, althans voor zover het alleen ons land
betreft. Deze vrouwen ijverden voor de verbetering van de woontoestanden onder
het snel gegroeide industrie-proletariaat, voor de hervorming van gevangenis- en
ziekenhuiswezen, tegen prostitutie en dubbele moraal, enz. Bekende buitenlandse
namen zijn - zij mogen hier terloops worden genoemd - die van Elizabeth Fry, die
de strijd aanbond tegen het in Engeland bestaande gevangeniswezen, en van Florence
Nightingale, die een ieder onmiddellijk associëert met de Krim-oorlog. De
Amerikaanse predikants-vrouw Harriet Beecher-Stowe is ook wel een ieder bekend.
De literaire activiteit van Harriet Beecher geeft een aanwijzing van de eerder
geconstateerde samenhang tussen het feminisme en de andere emancipatiebewegingen
der 19de eeuw. Gezien haar activiteiten mag de Nederlandse Aletta Jacobs niet
uitsluitend worden gerekend tot de kring van charitatief werkzame vrouwen. Daar
zij, dè grote figuur der Nederlandse vrouwenbeweging, echter, nadat zij als eerste
vrouw hier te lande in 1878 arts was geworden, twaalf jaar lang 2 maal per week
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zitting hield voor minvermogende sexegenoten, dient zij in deze alinea te worden
genoemd. Als een onderdeel van haar charitatief werk mag trouwens misschien ook
wel worden beschouwd haar vurig pleiten voor het neo-malthusianisme, dat alleen
en uitsluitend voortkwam uit haar mededogen met de onder armelijke omstandigheden
levende arbeidersvrouwen, die hun groot kindertal meer als een te zware last dan als
een zegen ervoeren.
De vrouwen uit burgerlijk milieu, die het recht op arbeid voor de vrouw opeisten,
hebben, evenals zij, die charitatief werk wensten te verrichten, een moeilijke strijd
moeten strijden. De heersende mening was nog in het midden der vorige eeuw, dat
het de vrouw uit gegoede kring geenszins paste om betaalde arbeid te presteren.
Inmiddels echter had de huishouding een geheel ander karakter gekregen. Allerlei
tijdrovende huishoudelijke bezigheden waren door de toegenomen economische
differentiatie en de industriële productie overbodig geworden. Ledigheid werd het
lot van menige vrouw, terwijl de niet te vergeten crises, die toentertijd bij een jonge
industriële ontwikkeling regelmatig optraden, het aan de families moeilijk maakten
om de ongehuwde verwante te onderhouden. Dit was de aanleiding, zoals Dr Diemer
schrijft, dat, ondanks hevig verzet tegen de doorbreking van de scheidslijn tussen de
mannen- en de vrouwenwereld, vele vrouwen uit burgerlijke kring toelating gingen
eisen tot het betaalde beroep. In de jaren zeventig kreeg dit verlangen eerst duidelijke
vorm. Betsy Perk richtte in 1870 de vereniging ‘Arbeid Adelt’ op en in 1872 kwam
door toedoen van Jeltje de Bosch Kemper en Louise Wijnaents de vereniging
‘Tesselschade’ tot stand. Doel van beide verenigingen was, de minvermogende vrouw
uit gegoede stand te helpen in eigen onderhoud te voorzien. Zo verzorgden zij de
verkoop van door hun leden vervaardigde handwerken en zij zijn dat na hun fusie
blijven doen. In Utrecht bijv. kan men vandaag nog in de omgeving van de Dom een
‘Tesselschade-Arbeid-Adelt’-winkel vinden, waarin naaldwerk ten verkoop wordt
aangeboden. De voor de vrouwenarbeid gevoerde strijd in burgerlijke kring heeft er
toe geleid, dat de ongehuwde vrouw momenteel tot zeer vele beroepen toegang heeft
gekregen. Nederland kent reeds gedurende een groter aantal jaren zijn vrouwelijke
volksvertegenwoordigers in Kamer en Gemeenteraden; het kent eveneens reeds
geruime tijd zijn vrouwelijke artsen, advocaten en predikanten. Sinds kort wordt
door een vrouw het burgemeestersambt bekleed, zijn vrouwen leger-officieren, zij
het met

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

171
bijzondere opgaven, hoge ambtenaren of bekleden zij belangrijke leidinggevende
functies in het bedrijfsleven. In 1952 bestond de studentenbevolking aan onze
universiteiten voor 22% uit vrouwen.
Werd het in de 19de eeuw volstrekt onoirbaar geacht, dat de vrouw van gegoede
stand betaalde beroepsarbeid verrichtte, het werd als normaal beschouwd, wanneer
de vrouw uit lagere stand dat deed. De ondernemers maakten in hun bedrijven graag
van de vrouw - goedkoper arbeidskracht dan de man - gebruik, zonder zich gewoonlijk
af te vragen, welke gevolgen dit voor het gezinsleven kon meebrengen. Het is niet
nodig om hier de toestand van de arbeidersmeisjes en -vrouwen, die noodgedwongen
in de fabrieken en ateliers werkten, te schetsen. Het is voldoende bekend, hoe die
toestand was. Het is dan ook geenszins onbegrijpelijk, dat de proletarische vrouwen
graag tezamen met de mannen uit hun milieu, toen zij eenmaal uit hun lethargie
waren gewekt, de strijd aanbonden voor economische lotsverbetering. Zij zijn door
die mannen na wantrouwende aarzeling als hun strijdmakkers aanvaard. De
socialistische voormannen begrepen - en wisten aan hun volgelingen duidelijk te
maken -, dat de proletarische strijd slechts dan goede kans op succes bood, wanneer
ook de vrouwen tot de rijen der socialistische beweging werden toegelaten.
Wanneer men het huidige veld overziet, dan heeft het feminisme in ons land zeer
vele en zeer grote successen geboekt. De meeste eisen van de vrouwenbeweging zijn
in de loop der laatste 75 jaar ingewilligd. Wanneer men de vrouw nog niet in alle
beroepen vindt, dan is dat niet primair het gevolg van geweigerde toegang. De
beroepen, waarin men haar hier te lande nog niet vindt, worden door haar overwegend
niet geambiëerd. Schrijver zou buiten het priesterschap der R.-Katholieken en het
predikambt onder de Orthodox Hervormden niet meer weten op te sommen dan
alleen de toetreding tot het leger als wapendraagster. De principiële opening van
bijna alle beroepen voor de vrouw zou een farce zijn, wanneer haar de gelegenheid
was onthouden om de voor die beroepen nodige scholing te volgen. Opgemerkt werd
reeds, dat in 1952 meer dan een vijfde deel van onze universiteitsbevolking tot de
‘zwakke’ kunne behoorde. Dit is veelzeggend genoeg t.a.v. de aan de vrouw geopende
mogelijkheid om een opleiding te volgen, die het uitzicht biedt op een
verantwoordelijke positie in de volkshuishouding. Last not least bezit de Nederlandse
vrouw sedert 1919 het actief en passief kiesrecht.
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De toelating van de Nederlandse vrouw tot de vervolgschool, tot verantwoordelijke
posities in het economisch en staatkundig leven, alsook tot de stembus, betekent
geheel voor de hand liggend, dat de verhouding tussen de sexe-rollen in de laatste
halve à driekwart eeuw fundamenteel gewijzigd is. De vrouw kan zich in ontwikkeling
en verstand van vele zaken dikwijls meten met de man; als economisch producent
kan zij, wat betreft het berekend-zijn voor haar beroepstaak, concurreren met ‘de
heer der schepping’; in het staatkundige vlak is haar stem van dezelfde waarde als
die van de man. Dientengevolge heeft de Nederlandse vrouw in de laatste decennia
zich aanmerkelijk groter zelfbewustzijn en groter onafhankelijkheid in practische
zin verworven. Ook al zou de op wederzijdse affectie gebaseerde persoonlijke
partnerkeuze niet geworden zijn tot het vertrekpunt van het moderne Nederlandse
huwelijk, dan nog zou de hedendaagse Nederlandse vrouw gemeenlijk minder bereid
zijn tot onderschikking van haar verlangens aan die van haar echtgenoot dan de 19de
eeuwse Nederlandse gewoonlijk was. Ondanks de successievelijke erkenning van
de wederzijdse gelijkwaardigheid van man en vrouw, zowel buiten als in het huwelijk,
zijn er echter naar gelang levensbeschouwelijke en prestige-groep nog altijd merkbare
verschillen in de morele waardering van de rollen der beide sexen. In de
Vrijzinnig-Protestantse en humanistische milieus leeft de gedachte van de
gelijkwaardigheid der huwelijkspartners, èn onder mannen èn onder vrouwen veelal
sterker dan in de Orthodox-Protestantse milieus, waar men blijkbaar uit de Bijbel
wil aflezen, dat de man, ondanks alles, de meerdere is van de vrouw. Ook in
R.-Katholieke kring bestaat nog altijd de tendens om de man zekere superioriteit van
scheppingswege toe te kennen. Bij het debat over de gelijkberechtiging der
huwelijkspartners voor de wet, dat in het eerste halfjaar van 1956 in onze
Volksvertegenwoordiging werd gevoerd, kwam dit ook duidelijk naar voren. Men
kan stellen, dat daarom de gelijkberechtiging van man en vrouw in ons land nauw
verband houdt met de saecularisatie. In de burgerlijke wereld vindt de veranderde
positie van de vrouw t.o.v. haar huwelijkspartner niet zelden meer verdediging dan
in de agrarische. Doch de geweldige ontwikkeling van de plattelandsvrouwenbeweging
in de na-oorlogse jaren is een duidelijk bewijs, dat ook de plattelandsvrouw, in zoverre
haar status al niet eerder werd verhoogd, bezig is zich te emanciperen.
Tijdens zijn beschouwing van de ouderlijke macht in ‘Het Personenrecht’ maakt
Pitlo een aantal opmerkingen, die bevestigen, dat niet
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alleen de Nederlandse vrouw, maar ook het Nederlandse kind een hogere status heeft
verworven. In een ander verband haalde schrijver dezes enkele zinsneden uit die
beschouwing aan (zie Hfdst. III). Van belang is hier nog het volgende: ‘In de
ontwikkeling van het familierecht door de eeuwen heen kunnen wij een belangrijk
brok cultuurhistorie, een belangrijk brok van de zedengeschiedenis lezen. Ruwheid
en verzachting van zeden, de wisseling van inzicht in de verhouding tussen recht en
plicht, individualisme en socialisme, wij vinden van dit alles den neerslag niet in de
regeling van pand- en hypotheekrecht of in die van koop- of lastgevingscontract,
maar wel in de rechtsregelen, die het familierecht betreffen,’113) Waarop hij enige
regels verder voortgaat met: ‘Het persoonlijk bestaan, het menselijk geluk is nauwer
verbonden met het familierecht dan met het vermogensrecht en zo weerspiegelt zich
een maatschappij helderder in het eerste dan in het laatste.’ Wat Nederland dan
betreft, we vinden ‘bij den wijzen Hieronymus van Alphen nog den vader, streng,
kastijdend, ongenaakbaar hoog, het kind nietig als een worm - maar de kastijding is
daar reeds in het belang van het kind, niet voor het plezier van den vader. Onze
wetgeving van 1838 stond op het standpunt dat eeuwen had gegolden: een vorm van
verlicht despotisme in huis.’ Doch vandaag is de situatie radicaal anders. ‘Het ideaal
van een goed gezin is in de 20ste eeuw een ander dan honderd jaar geleden. Daar
lag nog het ideaal van den strengen, rechtvaardigen vader, de gedweeë, veelvuldig
wenende vrouw en een in orde en tucht opgevoede kinderschaar. Thans beogen we
bovenal mensen die elkaar begrijpen, die hun plichten gevoelen en hopen we op
rechtvaardige kinderen.’ Wanneer men zich realiseert, dat Pitlo misschien te sterk
generaliseert, dan verliest bovenstaande schets toch nog geenszins haar waarde.
Gegeven de probleemstelling van schrijvers' onderzoek rijst echter de vraag, of slechts
kan worden gesproken van een 19de eeuws tegenover een 20ste eeuws gezinsideaal.
Zijn er wellicht feiten aanwijsbaar, die doen besluiten, dat sedert het begin van de
huidige eeuw tot heden een voortdurende verandering plaats vond in de morele
opvattingen binnen het Nederlandse gezin over de morele plaats van het kind? Dit
is hier de belangrijke vraag. Bij de beantwoording ervan zal van de met de feiten
strokende gedachte uitgegaan moeten worden, dat onder hegemonie van burgerlijke
idealen steeds sterker uniformering optrad in ons nationale leven.
Het antwoord op voorgaande vraag is niet moeilijk. Verschillende
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verschijnselen maken ons duidelijk, dat in ons land sedert de eeuwwisseling het
proces van statusverhoging van het kind binnen (en ook buiten) het gezin is
voortgegaan. Voortdurend sterker is zich gaan aftekenen, dat het kind ‘recht’ heeft
op zijn ‘jeugd’ en dat de ouders, niet door gebieden, doch door overtuigen, onder
eerbiediging van de persoonlijke aard en aanleg van het kind het dienen in te leiden
in de opgaven, die het leven tijdens de volwassenheid stelt. De gegroeide waardering
voor de jeugd als zodanig (jeugd hier niet zozeer bedoeld als sociologische categorie,
maar als leeftijdsfase) en de toegenomen bereidheid om te rekenen met het individuele
in het kind vinden hun uitdrukking in de meerdere zorg voor het verwaarloosde kind,
maar ook en vooral in de ontwikkelingsgang der populair-paedagogische voorlichting
door radio en pers, alsook in de gretigheid, waarmee in het algemeen de moderne
paedagogische inzichten worden aanvaard door een breed publiek. Van het standpunt
van het kind uit gezien, is er in het Nederlandse gezin in de eerste helft der 20ste
eeuw een toenemende vrijheid en democratie te constateren. De status van zijn moeder
wordt een hogere, maar ook de zijne.
Alvorens te vragen naar de oorzaken van deze ontwikkeling, mag nog worden
gewezen op een hoogst intelligente analyse, gemaakt door een Engelse
sociaal-wetenschappelijke onderzoekster, Viola Klein. In haar boek ‘The Feminine
Character’, onderwerpt zij merkwaardigerwijze een roman van een Nederlands
schrijfster aan een beschouwing. Het is de oorspronkelijk in onze moedertaal
geschreven roman van Jo van Ammers-Küller, ‘The Rebel Generation’.114) Dit hier
te lande zeer bekende boek van deze romancière behandelt, zoals men weet, de
geschiedenis van drie opeenvolgende generaties der familie Coornvelt, welke behoort
tot de welvarende Nederlandse burgerij. Viola Klein's bedoeling met haar analyse
wordt duidelijk, wanneer zij zegt: ‘... the novel can be used as a social document
only with certain qualifications. It is obviously useless if one wishes to ascertain
facts, but it may be of great value if the task is to reconstruct the “mental” climate
of an age with the prevailing attitudes and valuations. The author often reproduces
impressions which he has gathered either as a “participant observer” or as a student
of life documents. The advantage of this combination is that he provides us with the
data of an intimate character which otherwise would be inaccessible, and the method
of his presentation has the additional virtue of condensation, i.e. he gives us in a few
examples
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the essentials of a process.’115) Welnu, wat vindt de Engelse onderzoekster aan
verandering in het Nederlandse gezinsleven weerspiegeld in de bewuste roman?
De conclusies, waartoe de analyse leidde, zijn neergelegd in bijna 23 bladzijden
druk, zodat zij hier niet in extenso kunnen worden weergegeven, wat trouwens ook
overbodig is, omdat de aandacht van Viola Klein vooral gericht was op de vrouwen,
behorend tot de drie generaties van Coornvelts. In het kader van dit hoofdstuk kan
worden volstaan met het geven van een kleine selectie van conclusies over de status
van het kind in het gegoede Nederlandse burgermilieu, vóór en na de laatste
eeuwwisseling. Daaraan voorafgaand zij er aan herinnerd, dat de tijd van handeling
in het boek van Jo van Ammers-Küller ligt tussen 1840 en 1923, zodat dus over het
tweede kwart van onze eeuw conclusies ontbreken. Wanneer vervolgens uit Viola
Klein's conclusies de noodzakelijke selectie wordt gemaakt, dan treft allereerst haar
generale gevolgtrekking over het leven van de generatie anno 1840: ‘The puritan
family, portrayed in the first part of The Rebel Generation, functioned... in favour
of a uniformity of creed, valuations, and behaviour. It was the institution to impose
generally acknowledged standards of religion, morality, and conduct. It was a kind
of theocratic unit, its rules being rooted not only in custom and tradition but sanctioned
by religion. A stable social order and a firmly established religious creed had created
a fixed pattern of living which one strove to live up to. Deviation from the general
norm of behaviour would have been not only a social trespass but a religious offence,
marked as the sins of “Arrogance”, “Presumption” of “Vanity”.... Life in that world
was a serious business. That “the sojourn of man upon this earth is merely a pilgrimage
to a better life” was the current view, and the virtues of obedience and self-control
were the highest duties and the condition for the salvation of man's soul. These ideals
were instilled into the younger generation by a strict education.... “One of the first
elements in the education of the children was to inculcate a sense of duty and
self-control by making them invariably do the thing they least wished to do” (page
64). It was a perfect system to break the will of the individual and to press him into
a fixed mould.’ Veelzeggende nadere bevestiging van het voorgaande is: ‘As soon
as Cornvelt senior (het gezinshoofd, Schr.) entered the house the very sound of his
steps in the hall made all the girls work with increased intensity at their needle-work
and damp their talk to a
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whisper. He was the absolute and autocratic legislator and executor inside his family,
and his presence was oppressive rather than inspiring.’ De beschouwing van het
leven der generatie van 1870 in Jo van Ammers-Küller's roman leert Viola Klein:
‘Although during the following thirty years an enormous development was taking
place in the social structure (Nederland industrialiseert, Schr.), the changes of
attitudes, however far-reaching, where on the whole quantitative rather than qualitative
alterations.’ Viola Klein moet concluderen, dat: ‘In its foundation the philosophy of
life remained unchanged. Man's existence upon this earth was considered as a sort
of probation for the higher life he might expect here-after.’ Doch ook kan zij niet
nalaten vast te stellen: ‘But upon the texture of this philosophy a new pattern became
marked. No longer were obedience, self-control and righteousness the main roads
to Heaven.’ Wat de Engelse onderzoekster bovendien opvalt, - en zij acht het blijkbaar
het meest essentieel -, is de individualisering in de familie Coornvelt. ‘It is, indeed,
the most remarkable feature of this period, as compared with the preceding generation,
that each individual is a distinct personality with differing tastes and inclinations and
an individual life-history.’ De diepere oorzaak van deze individuatie was gelegen in
‘the fact that parental authority was no longer strict enough to enforce upon the
children a fixed pattern of life. The parents had become less sure of themselves.
Society was in a state of fluctuation, old ideas were losing their value, and one
watched the strange development with a certain amazement, but without much hope
of being able to interfere with it.’ Bovendien gold, dat ‘the bitter experiences of their
own youth had made the older generation doubt the justification and rationality of
paternal compulsion.’ Dit laatste leidde er toe, dat de vaderlijke macht nieuwe vorm
kreeg: ‘persuasion was used instead of commands. The authority of the father did
not rest any longer on his autocratic position as head of the family but on his faculty
as a mature, experienced, sensible and understanding person. He tried to be a guide
as well as a friend to his children.’ Nog was het zo, dat ‘he could, and occasionally
did, resort to compulsion’, maar dit altijd ‘after long reasoning and the vain effort to
persuade his child of his own point of view; and he felt very miserable when his
appeal to reason failed and he had to use the ultimate means of force.’ Over de
generatie van 1920 zegt Viola Klein o.m.: ‘The present generation has got all the
independence their mothers and grandmothers so grimly fought for and
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even more than they could ever hope to attain. To-day they have got freedom to
work, freedom to move, freedom to love, freedom from parental authority - in short
there is no other restriction on individual liberty than the independence of other
individuals - a limit, however, which it is sometimes more painful to observe than it
would at first sight appear.’ En zij voegt er onmiddellijk aan toe: ‘Independence is
the one basic principle of their lives; enjoyment is the other one.’ Ofschoon de beide
laatste citaten direct slaan op de positie van de vrouwelijke jeugdigen in de familie
Coornvelt, wordt er toch het één en ander in tot uitdrukking gebracht, wat ook voor
de mannelijke jongeren in dit milieu in de vroege twintiger jaren karakteristiek is.
Voor beide sexen geldt, dat de ouderlijke autoriteit van vroeger zeer aanmerkelijk
aan betekenis heeft ingeboet. De vrijheid om volgens eigen (op erotische gevoelens
gebaseerde) keuze een huwelijk te sluiten heeft erkenning gevonden, ook waar het
om de jongen gaat. Voor hem als voor het meisje gelden de algemene
onafhankelijkheid en het recht op vermaak als grondprincipes in het bestaan.
Misschien was de jeugd uit de burgerkring, die Jo van Ammers-Küller op het oog
had, in de twintiger jaren meer blasé dan die uit dezelfde kring, 30 jaar later. In elk
geval zijn de aanspraken, die zij toen reeds stelde, in wezen dezelfde gebleven. En
de ouderen in dit milieu aanvaarden deze levenseisen der jeugd in het algemeen als
vanzelfsprekend, zij het dat soms geluiden uit hun monden voortkomen, die doen
vermoeden, dat ergens bij hen verzet rijst tegen de stijl der ‘opstandigen’, tegen het
levensgedrag en de levenswaardering van hen, die nog eerst aan het begin van hun
leven staan. Het zou ook niet verbazen, wanneer bij de ouderen, hoe ‘verlicht’ zij
ook mogen zijn, inderdaad iets van zulk een verzet zou leven. Is voor de gemiddelde
mens zìjn jeugd niet altijd beter geweest? De wijzigingen, door Jo van Ammers-Küller
geschetst, hebben zich overigens niet alleen in het burgermilieu voorgedaan. Met
een eigen intensiteit en in een eigen tempo deden zij zich ook voor in andere kringen.
Er ligt hier een parallel met het gezinsindividualiserings-proces, waarvan in een ander
hoofdstuk sprake was. Er is een aanmerkelijke diversiteit in de mate, waarin de
jeugd-emancipatie zich heeft doorgezet, afhankelijk van het maatschappelijk milieu,
maar de tendentie is dezelfde als t.a.v. de gezinsindividualisering: de burgerkring
geeft de richting aan.
De wat lange uitweiding over het werk van Van Ammers-Küller en
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de daarop gebaseerde sociaal-wetenschappelijke analyse door Viola Klein vindt haar
rechtvaardiging in de voortreffelijkheid van de werkelijkheidsweergave door de
Nederlandse autrice en in de uitmuntendheid van de analyse der Engelse sociologe.
Wie de stof van het boek ‘De Opstandigen’ relateert aan zijn kennis van de
ontwikkeling der Nederlandse maatschappij, die hij zich uit de wetenschappelijke
literatuur eigen maakte, kan moeilijk anders besluiten dan dat Jo van Ammers-Küller
er in geslaagd moet zijn, zich diep in te leven in de ontwikkeling binnen de intiemste
levenssfeer van het gegoede Nederlandse burger-milieu. De scherpzinnigheid van
Viola Klein's beschouwing kan niemand verborgen blijven.
Als de meeste sociale verschijnselen heeft de jeugd-emancipatie niet één, maar
verschillende oorzaken. Kruyt noemt het werken buitenshuis door de niet meer
schoolgaande jeugd, het overwicht van de jongeren over de ouders in intellectueel
opzicht en de toegenomen groepsvorming onder de opgroeiende generatie.116) Aan
het werken buitenshuis zit gemeenlijk vast, dat het verkregen loon of salaris niet
geheel en al aan de ouders wordt afgedragen, zodat de jongere nog mede daardoor
groter zelfstandigheid verwerft. Ook lijkt de gegroeide mobiliteit van de jeugd een
factor, die haar verzelfstandiging in de hand moet werken. De jeugd van 50 jaar
geleden reisde zelden, die van vandaag reist veel en gaat zelfs tot ver over de grenzen
soms. Zij doet indrukken op, die menige ouder tot de dood onthouden blijven. Zou
buiten dit alles om het toegenomen zelfgevoel van de jeugd ook niet veroorzaakt zijn
door het blijkbare falen van de volwassenheid? Het waren de volwassen politici, die
noch oorlog noch crisis konden keren. Moest dit niet bijna als vanzelfsprekend bij
de jongeren de gedachte oproepen, dat zij zouden kunnen klaren, wat de ouderen
kennelijk niet vermochten? Was het appèl van de linkse en rechtse politieke
bewegingen ook niet allereerst gericht tot de jeugd, waarvan de leiders dier
bewegingen meer élan en meer fantasie verwachtten dan van de rijpe ouderdom, die
Europa herhaaldelijk aan de rand van de afgrond bracht?
Kernfuncties van het gezin zijn sexueel verkeer, voortplanting, koestering, opvoeding
en zorg voor het materiële welzijn van de gezinsleden. Daar sexueel verkeer en
voortplanting zijn voorbehouden aan uitsluitend de echtgenoten, doet men er goed
aan, hen als huwelijksfuncties op te vatten. In dit werk vonden zij dan ook reeds
behandeling, waar de
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veranderingen in het huwelijksleven hier te lande aan een beschouwing werden
onderworpen. Het bleek, dat zich t.a.v. beide functies betekenende wijzigingen
voordeden. In de morele betekenis van het sexueel verkeer tussen de huwelijkspartners
vond een verschuiving plaats. Het erotische element in de sexuele omgang tussen
hen werd versterkt, terwijl uitdrukkelijker de gedachte naar voren kwam, dat de
sexuele daad ook zijn rechtvaardiging vindt, indien hij wordt losgemaakt van de
voortplanting. In samenhang met deze emancipatie der sexualiteit werd de
voortplantingsdaad toenemend gerelateerd aan andere dan de strikt kerkelijke normen,
o.a. het welzijn van het kind. Is het nu zo, dat wij ook in de paedagogische, de
economische en de koesteringsfunctie voor de socioloog relevante veranderingen
kunnen waarnemen? Alvorens naar de feiten te kijken, waarop een antwoord zal
moeten berusten, is een aantal opmerkingen over een bepaalde tendens in vooral de
Amerikaanse, maar ook de Europese gezinssociologie gewenst. Die tendens is, dat
vele schrijvers er toe neigen, de wijzigingen in de functionele sfeer van het gezin,
die zich in de moderne Westerse maatschappij voltrekken, te interpreteren als
functieverlies, zonder zich voldoende rekenschap te hebben gegeven, dat bedoelde
wijzigingen plaats vinden binnen een als totaliteit veranderde maatschappij. Wanneer
men bijv. de uitspraak leest in een boek van Truxal en Merrill: ‘In this category are
the educational, religious, recreational, protective, and status functions, all of which
in varying degrees have been lost by the family and absorbed by other institutions,’
dan rijst toch de vraag, of de feiten door deze auteurs wel juist zijn uitgelegd.117)
Waarschijnlijk is het aandeel, dat het gezin heeft in de opvoeding van het individu,
mettertijd relatief geringer geworden, doordat school, jeugdbeweging, paedagoog
en beroepsadviseur in toenemende mate een rol in het opvoedingsproces zijn gaan
spelen. Mag echter worden gesteld, dat het toenemend ingrijpen van deze instanties
in de opvoeding een afnemende paedagogische functie van het gezin inhoudt? Truxal
en Merrill - en velen met hen - trekken blijkbaar die conclusie. Wanneer men zich
echter realiseert, dat opvoeding vandaag een veel omvangrijker aangelegenheid is
dan gisteren of eergisteren, dan is de mogelijkheid geenszins uitgesloten, dat het
bijgekomen deel der paedagogie voor rekening komt van school, jeugdbeweging,
etc., zonder dat de paedagogische functie van het gezin aan belang inboet. Mutatis
mutandis geldt hetzelfde voor de overige gezinsfuncties. Schrijver dezes opponeert
met deze opmerkingen niet tegen auteurs, die

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

180
op grond van vergelijking tussen de door het gezin momenteel en eerder vervulde
functies tot de conclusie komen van een zichtbaar functieverlies, doch tegen schrijvers,
die tot functieverlies concluderen op grond van de groeiende betekenis van school,
jeugdbeweging, bioscoop e.d. Wij leven in de door William Ogburn ingeluide periode
van het (arme) gezin, dat aan functieverlies dreigt ten onder te gaan, doch het lijkt
niet uitgesloten, dat hier een mythevorming is ontstaan.118) De beschikbare feiten,
aangaande de wijzigingen in de functionele sfeer van het gezin, zullen met groter
voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd dan door anderen werd gedaan.
Wanneer getracht wordt, de vraag te beantwoorden, of zich ook in de
opvoedkundige functie van het 20ste eeuwse Nederlandse gezin betekenende
wijzigingen hebben voorgedaan, dan is het goed, allereerst stil te staan bij een reeks
veranderingen in onze nationale opvoeding in het algemeen. Zoals men weet dan,
werd in het jaar 1900 het volgen van lager onderwijs in ons land voor ieder kind
verplicht gesteld. Het zou onjuist zijn, te denken, dat de gemiddelde Nederlander
van vóór de laatste eeuwwisseling het lezen en schrijven, alsook de elementaire
rekenkunde, niet machtig geweest zou zijn. Toch waren er toentertijd nog velen,
vooral vrouwen, die, zowel ten gevolge van de materiële armoede en de beperkte
geestelijke horizon van hun ouders als ten gevolge van de erbarmelijk slechte
verbindingen, nauwelijks of geen schools onderwijs hadden genoten. Zij dankten
hun ‘socialisering’ of ‘cultivering’ geheel of zeer overwegend aan gezin, familie en
buurt, die hun wel ethische en praktische leefregels, maar geen schrijf- en rekenkunst
hadden bijgebracht. De betekenis van de onderwijswet van 1900 is geweest, dat onze
gehele Nederlandse jeugd van nu af aan, ongeacht het oordeel der ouders of andere
verwanten, gedurende een goed deel van de dag zeven jaren lang aan de opvoeding
door het thuismilieu werd onttrokken.
Zoals door Prof. Dr Sj. Groenman in ‘De wereld der mensen’, geschilderd119), heeft
de lagere school mettertijd steeds meer functies tot zich getrokken. De schoolmelk,
het schoolsparen, Sinterklaas in de klas, het schoolreisje (tegenwoordig niet zelden
enkele dagen durend) en de schoolse handenarbeid zijn voor de huidige schooljeugd
vertrouwde zaken. Achter dit alles staat, ook al is het verband misschien niet altijd
even duidelijk, het voortdurend meer geëffectueerde verlangen in het
onderwijzerscorps om de school te doen bijdragen tot de totale karakter-
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vorming van haar pupillen. Het verwijt, dat de jongere generatie van paedadogen
haar voorgangers maakt, is, dat deze te zeer zouden hebben gelet op de intellectuele
vorming van de hun toevertrouwde kinderen en zij daardoor de algehele
karaktervorming zouden hebben veronachtzaamd. Deze opvatting is trouwens niet
het alleen-bezit van de huidige leerkrachten bij het lager onderwijs. In de kringen
van het overig onderwijs heerst de zelfde mening. Voor het gezin betekent dit, dat
het in een geleidelijk tempo en daardoor bijna onmerkbaar een ‘totalitair’
opvoedingsinstituut naast zich krijgt.
Gaat sedert 1900 vrijwel de gehele Nederlandse jeugd tussen 6 à 7 en 14 jaar naar
school, in de loop dezer eeuw is absoluut en relatief het bezoek aan andere
onderwijsinstellingen dan de lagere enorm toegenomen. De kleuterscholen telden in
1929 tezamen 174.045 leerlingen, welk aantal in 1932 was opgelopen tot 191.383.
In 1936 telden zij bijeen 212.357 pupillen, in 1950 267.478 en in 1954 368.218. In
de loop van 25 jaar nam dus het aantal leerlingen, dat voorbereidend onderwijs
volgde, toe met ruim 100%. Het is bijna overbodig, op te merken, dat deze toename
aanzienlijk groter is dan het groeipercentage van de bevolking tussen 2 en 6 jaar in
dit tijdsbestek. In 1954 ging van de Nederlandse 2-jarigen 0.1% naar de kleuterschool,
van de 3-jarigen 10.3%, van de 4-jarigen 51.9% en van de 5-jarigen 70.7%.120) Het
ligt voor de hand, dat in de grotere en grootste steden relatief veel kleuters school
gaan. Wel is merkwaardig, dat de kleuterschool in streken met een groot percentage
R.-Katholieken verhoudingsgewijs zeer veel aftrek vindt (Noord Brabant, Limburg,
Zuid-Beveland, Zeeuws Vlaanderen e.d.). Midden-Drente, Z.O. Friesland, Westelijk
Overijssel en de Noordelijke Veluwe blijven opvallend achter bij andere landsdelen.
De oorzaken daarvan zullen vermoedelijk nogal uiteenlopen. In ieder geval is de
omvang van ons kleuteronderwijs - nog altijd onderwijs op basis van ouderlijke
vrijwilligheid - aanmerkelijk toegenomen in de loop der laatste halve eeuw. De
kleuteropvoeding van menig huidig gezin wordt gedeeld met de school.
Wanneer de Nederlandse jongen de lagere school heeft doorlopen, kan hij
toegelaten worden tot een vakschool: een lagere technische of een lagere
landbouwschool. Het meisje, dat zes klassen van de lagere school achter de rug heeft,
kan eveneens naar een vakschool: de huishoud- of landbouw-huishoudschool.
Algemeen vormend onderwijs vindt zowel de jongen als het meisje in inrichtingen
als de mulo, de h.b.s. en het gymnasium. Het dagonderwijs, dat beschikbaar is voor
de Neder-
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landse puber, is veelvormig genoeg. Heeft het kind, na het doorlopen der zesde klasse,
nog niet geheel aan zijn leerplicht, die tegenwoordig tot bijna het bereiken van het
15de levensjaar bestaat, voldaan en gaat het niet naar een andere school, dan is het
aangewezen op het volgen van voortgezet gewoon lager onderwijs. Medio januari
1953 volgde 12.6% van onze 13-jarige jongens en 15.3% van onze dertienjarige
meisjes dit voortgezet lager onderwijs. Men zou kunnen menen, dat het voortgezet
lager onderwijs in feite inderdaad de functie vervult, die het bedoelt te vervullen, n.l.
eind-onderwijs te zijn voor hen, die het volgen. Dit is echter niet het geval. Het bleek,
dat in 1953 62% van de vertrekkende jongens en 17% van de vertrekkende meisjes
uit de v.g.l.o.-klassen vermoedelijk nog voortgezet onderwijs (mulo,
nijverheidsonderwijs, e.d.) zouden gaan volgen. Het is dus momenteel zo, dat de
overgrote meerderheid van de jongeren, die de lagere school hebben doorlopen,
voorgezet onderwijs gaat volgen aan dagscholen. Zij, die overgaan naar technische,
landbouw- en huishoudscholen, verlaten deze -inrichtingen veelal op dezelfde leeftijd
als diegenen, die het v.g.l.o. bleven volgen, dus tegen hun vijftiende jaar. Doch de
mulo-leerlingen doen hun eindexamen gemeenlijk, wanneer zij 16 zijn, terwijl de
h.b.s.'ers en gymnasiasten gewoonlijk niet vóór resp. hun 17de en 18de verjaardag
hun school vaarwel kunnen zeggen. Hierbij dient nog te worden bedacht, dat, afgezien
van de v.h.m.o.-pupillen, die overgaan naar hoger onderwijs-instellingen, er een niet
onaanzienlijk aantal geslaagden van de mulo's is, dat full-time onderwijs blijft volgen
op m.t.s.'en e.d. Deze jongelieden verlaten de schoolbanken niet vroeger, soms zelfs
later, dan de h.b.s.'ers en gymnasiasten, zoals ook het geval is met hen, die na de
mulo naar h.b.s. of gymnasium overgaan.
Het C.B.S. kon vaststellen, dat in 1930 70.9% der 12-14 jarigen full-time onderwijs
genoot tegenover 89.1% in 1954. Het kon ook constateren, dat in 1930 van de 15-17
jarigen 15.4% full-time onderwijs kreeg tegenover 30.2% in 1954. De 18-20 jarigen,
van wie in 1930 5.2% deel had aan het full-time onderwijs, vertoonden sedertdien
ook toenemende neiging tot dit onderwijs, want in 1954 bedroeg het percentage
deelnemers uit deze leeftijdsgroep 9%. Het part-time onderwijs (lagere
landbouwscholen, handelsavondscholen, talloze cursussen) mocht zich in de periode
1930-1954 eveneens in een sterk groeiende belangstelling verheugen. (15-17 jarigen,
1930 14.4%, 1954 18.6%, 18-20 jarigen, 1930 6.3%, 1954 12.4%.)
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Men zegt niets te veel, wanneer men stelt, dat de Nederlandse school in de loop van
de 20ste eeuw een zeer groot deel van de opvoeding op zich heeft genomen. In de
kringen van kleine neringdoende middenstand, boeren en arbeiders, waar goed 50
jaar geleden het schoolse onderwijs dikwijls nog van zeer geringe betekenis was,
heeft het geleidelijk een zodanige uitbreiding ondergaan, dat menig kind uit deze
milieus nu van het 2de of 3de tot het 16de of 17de levensjaar school gaat. De vacanties
daargelaten, is het in deze gevoelige levensperiode 5 dagen per week gemiddeld een
vijftal uren onder de hoede van een onderwijskracht, die, anders dan de ouders, alleen
tot taak heeft om zich met de hem toevertrouwde pupillen bezig te houden. Hierdoor
is de ouderlijke opvoedingstaak niet verlicht. Zij is er integendeel eerder zwaarder
door geworden. In de schoolgang in het algemeen ligt de zeer reële mogelijkheid
besloten, dat het kind normen aanvaardt en zich opvattingen eigen maakt, die voor
zijn opvoeders in het gezin allerminst acceptabel zijn. Brengt de schoolgang met
zich mee, dat het ontwikkelingsniveau van de jongen of het meisje dat der ouders
gaat overtreffen, dan is de kans op huiselijk conflict en/of innerlijke vervreemding
tussen ouders en kinderen beslist niet denkbeeldig. Was bij de nog 50 jaar geleden
bestaande ‘van God gewilde orde’ de toekomst van het kind (en dus zijn opleiding)
een voor de ouders twijfelloze aangelegenheid, steeds meer is bij hen het verlangen
tot gelding gekomen, het kind de best mogelijke positie op de maatschappelijke
ladder te verzekeren. Eenvoudige ouders, die hun kinderen vooruit willen brengen
in de wereld, zijn genoodzaakt, dat ‘vooruitbrengen’ aan daartoe meer geschikte
krachten over te laten. Doch wel zijn zij het, die de beslissende keuze moeten doen
uit een reeks mogelijkheden, die zij onmogelijk in hun consequenties kunnen overzien.
Zij zijn het eveneens, die het begrip moeten opbrengen, nodig om het met huiswerk
belaste kind zijn taak behoorlijk te doen vervullen. Hoeveel kinderen blijven niet
steken op de vervolgschool, doordat de oudere gezinsleden onvoldoende in staat
blijken om te begrijpen, wat die school van de jongen of het meisje vraagt?
Het onderwijs heeft zich doen kennen als een in kracht toenemende concurrent
van het gezin als opvoeder. In zoverre uitvloeisel van de Onderwijswet 1900 heeft
het het gezin soms ernstig in vanouds erkende (paedagogische, maar ook en vooral
economische) rechten aangerand. De leerplicht is evenwel spoedig in alle kringen
als een, zij het soms onaangename vanzelfsprekendheid aanvaard. De voortgaande
uitbreiding
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van het onderwijs sinds 1900 berust overwegend op de door ouders in vrijheid
genomen beslissing, dat hun kinderen meer schools onderwijs behoeven. Zelfs,
wanneer ouders t.o.v. hun kinderen geen eerzuchtige dromen koesterden, werden zij
steeds meer doordrongen van de noodzaak om hun kinderen de best mogelijke
schoolse opleiding te waarborgen. De veranderingen in het economisch leven maakten
het steeds minder gemakkelijk aan de ouders om hun kinderen zonder theoretische
vorming, hetzij in algemene zin, hetzij op een bepaald vakgebied, een toekomst te
bieden, overeenkomstig eigen stand en levensvoering. Het gezin besefte in zeer veel
gevallen, dat het niet meer in staat was om zonder de hulp van de school zijn
opvoedende taak tot een goed einde te brengen. Dit besef, gepaard gaande met het
toenemend verlangen aan het kind het beste te geven volgens eigen aard en aanleg,
leidde tot de diepe infiltratie van de school in het opvoedingsproces.
In de voortgezette schoolgang ligt veelal besloten, dat - en hiermee raken wij
zichtbaar aan de economische functie van het gezin - de jongen of het meisje in
kwestie een ander beroep kiest dan de ouders. Zij, die een schoolopleiding hebben
ontvangen voor een ander beroep dan het door de ouders uitgeoefende, aanvaarden
bijna steeds een functie in een hun vreemd milieu. Niet alleen de school, maar - en
dan mede door de school - ook een aan het gezin vreemd werkmilieu heeft daarom
in toenemende mate een stuk opvoeding op zich genomen. Dat dit het zelfde effect
heeft voor de taak van de opvoeder thuis als de gesignaleerde groeiende schoolse
bemoeienis met het kind, lijkt geen nadere toelichting te behoeven.
In dit kader dient ook te worden gerept van de toenemende raadpleging van
beroepsdeskundige, psycholoog en paedagoog, wanneer de ouders t.a.v. de meest
gewenste toekomstvoorbereiding hunner kinderen in onzekerheid verkeren of erger:
alle vertrouwen in de gunstige ontwikkeling van hun kinderen dreigen te verliezen.
Een groeiend getal van ouders raadpleegt in de laatste decennia, wanneer noch zij,
noch de andere opvoeders van hun zoon of dochter de beste weg voor hun kind weten
te bepalen, de beroepsdeskundige. Het kind wordt (helaas nog niet altijd even
deskundig) zogenaamd getest en de resultaten van deze test vormen een aanwijzing
voor het door de deskundige aan de ouders te verstrekken opleidings- of
beroepsadvies. In dit geval wordt in het opvoedingsproces slechts voor een ogenblik
een vreemde ingeschakeld. Langer en dieper grijpt een vreemde in het
opvoedingsproces

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

185
in, wanneer ouders gebruik maken van de diensten van een psycholoog of paedagoog,
omdat de normale relatie tussen hen en hun kind of de normale ontwikkeling van dit
kind is gestoord. Ook nu wordt het kind getest, maar het doel daarvan is, het
noodzakelijke inzicht te verkrijgen, waarop een curatieve behandeling kan worden
gebaseerd. Soms vraagt het cureren zeer veel tijd zonder nog merkbaar resultaat op
te leveren, omdat niet het kind in wezen de ‘patiënt’ is, maar zijn ouders dat zijn.
De personen en bureaus, die zich in de laatste tientallen jaren zijn gaan bezighouden
met advisering der ouders t.a.v. de opvoeding hunner kinderen, blijken te voorzien
in een behoefte. In een behoefte, die door een veranderd maatschappelijk leven in
ons land is opgekomen. Het is helaas niet mogelijk om een statistisch verantwoord
beeld te verkrijgen van de ontwikkeling der nieuwe geïnstitutionaliseerde
paedagogische raadpleging. Men moet echter op grond van de sterk toenemende
cliëntèle der universitaire psychologische en paedagogische instituten alsook op
grond van de omvangrijker wordende beroepsadvisering op de lagere scholen
besluiten, dat die ontwikkeling vrij snel in de richting gaat van een algemene
raadpleging. Het beroepskeuze-advies zal vermoedelijk binnen afzienbare tijd, zo
niet door alle, dan toch door zeer vele ouders worden begeerd.
Naast de school, het bedrijf en de opvoedings-adviseur is de jeugdbeweging te
noemen als een belangrijker geworden invloed in het opvoedingsproces. Ook aan de
jongeren-organisaties werd in deze eeuw door het Nederlandse gezin steeds meer
medezeggenschap gegeven in de opvoeding der kinderen, al is de belangstelling van
onze jeugd voor zijn organisaties de laatste tijd tanende. Wat hier onder
jongerenorganisaties wordt verstaan, bestrijkt een zeer breed veld. Daaronder vallen
de junioren-afdelingen van voetbalclubs, de padvindersgroepen, de politieke
groeperingen van jongeren en de godsdienstige jeugdorganisaties. Het is onmogelijk,
aan te geven welke daarvan vooral opvoeding en welke vooral recreatie bieden. De
recreatieve groep (volgens statuut) kan een grote opvoedende betekenis hebben,
terwijl de als bij uitstek paedagogisch bedoelde organisatie feitelijk nauwelijks meer
dan een recreatief geheel behoeft te zijn. Wanneer ouders echter vinden, dat hun
zoon of dochter zich dient aan te sluiten bij de padvinderij, dan zit hier dikwijls de
gedachte achter, dat het lidmaatschap van die beweging hun kind in zijn vorming
ten goede kan komen. En het is niet zelden zo, dat het de ouders zijn, die hun kinderen
er toe brengen om
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zich bij een jeugd-organisatie aan te sluiten, omdat zij van die aansluiting
paedagogische winst verwachten. Ouders vinden - en zijn mettertijd steeds meer
gaan vinden -, dat hun kind lid behoort te zijn van de Gereformeerde
jongelingsvereniging, van de V.C.J.C., van de padvinderij, van de A.J.C., enz., omdat
dit lidmaatschap zal bijdragen tot de verwerkelijking van hun opvoedingsideaal.
Bij de behandeling van de gewijzigde recreatieve functie van het gezin zal worden
stilgestaan bij de kwantitatieve ontwikkeling van de jeugdbeweging in ons land. Hier
zij slechts opgemerkt, dat die ontwikkeling in de 20ste eeuw er een was van grote
opgang uit het nagenoeg niets. De jeugd heeft in menig geval voor zijn organisaties
strijd moeten leveren tegen zijn ouders. Het is welbekend. Doch aan de andere kant
hebben vele ouders hun welwillendheid getoond ten aanzien van deze nieuwe
levensvormen en hen zelfs niet zelden gezien als noodzakelijke elementen in de
moderne maatschappij. Zij hebben deze organisaties aanvaard als milieus, die, naast
passende recreatie, opvoeding konden bieden, welke de gezinsopvoeding aanvulde.
Vatten wij het voorgaande samen, dan moeten wij vaststellen, dat het aandeel van
de school, het bedrijf, de jeugdbeweging en de professionele paedagoog in de
opvoeding van het Nederlandse kind gedurende de laatste halve eeuw steeds is
toegenomen. Betekent dit echter, dat het Nederlandse gezin een deel of delen van
zijn traditionele paedagogische taak heeft overgedragen aan deze instanties? Er is,
dunkt schrijver, onvoldoende grond om die vraag bevestigend te beantwoorden. In
de eerste plaats is, zoals reeds opgemerkt, de omvang van de totale opvoeding
aanzienlijk uitgebreid. Zo aanzienlijk, dat de toegenomen inmenging van
vorengenoemde instanties in het opvoedingsproces mogelijk is, zonder dat de
paedagogische bemoeienis van het gezin met het opgroeiende individu verminderd
behoeft te zijn. In de tweede plaats mag de in een vorig hoofdstuk behandelde
gezinsindividualisering worden opgevat als een ontwikkeling, waardoor de
medezeggenschap van buurt en familie in de opvoeding van de gezinsjeugd belangrijk
minder werd. Gold het in verschillende milieus rond 1900 nog als een
vanzelfsprekendheid, dat de leden der ruimere verwantenkring en de buurtgenoten
zich met autoriteit in de gezinsopvoeding mengden, in deze milieus gingen de ouders
openlijk of stilzwijgend steeds meer de opvoeding van de kinderen als hùn recht
opeisen. Barentsen schetst, welk een verregaande inmenging er bij de opvoeding
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in het oude Kempenland was van de buurtgenoten, wanneer de jeugd zich misdroeg.121)
Een dergelijke inmenging wordt vandaag in Kempenland en elders door de ouders
van de ‘boosdoeners’ beslist niet meer getolereerd. In de derde plaats lijkt het, dat
het opvoeden door het gezin mettertijd meer bewust als een verantwoordelijke taak
is gesteld. Dit alles bijeen maakt het waarschijnlijk, dat het ook in Nederland niet
zelden gehoorde geluid, als zou de paedagogische functie van het gezin in de laatste
tijd verminderd zijn, voortkomt uit een verkeerde interpretatie van de overwogen
feiten, alsook misschien uit een te eenzijdige feitenselectie. Het lijkt, althans voor
zo ver het Nederland betreft, zeker verantwoord te spreken van een verzwaring der
paedagogische functie, door het gezin vervuld, maar het werkelijke bewijs ontbreekt,
dat de paedagogische functie van het gezin op zichzelf mettertijd geringer zou zijn
geworden. Het zou kunnen zijn - het zal nog worden onderzocht -, dat de betekenis
van de opvoedkundige functie verminderd is in vergelijking met enige andere
gezinsfunctie, doch dit is hier niet van belang.
Wij worden geconfronteerd met verschillende mogelijkheden. Het kan zijn, maar
het is nog door niemand bewezen, dat de paedagogische functie van ons gezin allengs
van minder betekenis is geworden. Dit zou het gevolg kunnen zijn van uitsluitend
verlies, maar ook van verlies, dat denkbare winst overtreft. Evenzeer doet zich als
mogelijkheid voor, dat deze functie zichzelf gelijk is gebleven. Dan nog is het niet
uitgesloten, dat zij versterkt is. Onderwijl moeten wij ons in dit verband goed
realiseren, dat voortdurend de opvoedkundige functie van het Nederlandse gezin
onderwerp van bespreking is. Wanneer wij dit doen, dan realiseren wij ons tevens,
dat bijv. de overdracht van wat genoemd kan worden de ‘economische opvoeding’
door het gezin aan het vreemde bedrijf een vrij recent verschijnsel is onder alleen
een beperkt deel van ons volk. Aan het begin van deze eeuw gold reeds voor een
meerderheid der gezinnen, dat de kinderen, na langer of korter theoretische scholing,
te werk worden gesteld in een vreemd bedrijf. Dit voorbeeld moge genoeg zijn om
aan te tonen, dat constateerbaar functieverlies van het gezin, waar het de opvoeding
der kinderen betreft, zich voor de periode van onderzoek kan beperken tot één of
enkele volksgroepen. Wanneer voor die groepen bepaald paedagogisch functieverlies
kan worden geconstateerd, zou het overigens ook nog kunnen zijn, dat bepaalde nog
niet of onvoldoende onderzochte opvoedkundige functiewinst in deze milieus het
waargenomen verlies uitwist.
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De veranderingen in de paedagogische functie van het Nederlandse gezin, die zich
in de laatste halve eeuw hebben voltrokken, kunnen met behulp van de in schrijvers
onderzoek gebruikte methoden niet bevredigend worden onderzocht. Een
gedifferentieerde historische studie - gedifferentieerd volgens milieu-gezichtspunt zal nodig zijn om meer klaarheid te brengen. Een doordenking van de materie leidt
echter tot de hypothese, dat voor de eerste helft der 20ste eeuw paedagogische
functiewinst van het Nederlandse gezin waarschijnlijker moet worden geacht dan
verlies.
In de literatuur stuit men herhaaldelijk op de begrippen ‘productieve functie van
het gezin’ en ‘consumptieve functie van het gezin’. Bij een beschouwing van de
veranderde economische functie van het Nederlandse gezin dient allereerst op deze
begrippen nader te worden ingegaan. Productie (voortbrenging van goederen, het
verrichten van diensten) en consumptie (het gebruiken van goederen en diensten)
vertonen een onderling verband, dat echter naar tijd en plaats verschilt. In de
zogenaamde primitieve samenleving is de mens veelal gedwongen datgene te
consumeren, wat hij heeft geproduceerd. Hij kan daar gewoonlijk niet verbruiken,
wat hij niet zelf heeft voortgebracht of aangedragen. Geldt dit het individu, het geldt
ook het gezin. In de stadia van verzameling en jacht trekken de gezinsleden er (we
nemen een ogenblik aan: als gezinsleden) op uit om datgene naar huis te brengen,
wat zij om der wille van het lijfsbehoud gezamenlijk behoeven. Het gezin lijkt hier
in zijn bestaan gebonden aan de gesloten huishouding. Het consumeert het zelf
geproduceerde en het produceert datgene, wat het ter consumptie meent te behoeven.
Of deze toestand van geslotenheid ooit in alle volledigheid is voorgekomen, laat zich
overigens betwijfelen. Vermoedelijk heeft ook op het allerlaagste economische niveau
wel altijd enige ruil van goederen en diensten tussen verschillende gezinnen bestaan.
De gesloten familie-huishouding kan men beschouwen als reëel historisch gegeven,
de gesloten gezinshuishouding is dat, zoals gezegd, waarschijnlijk niet. We mogen
evenwel stellen, dat op een laag economisch niveau de toestand van volledige
geslotenheid door het gezin soms werd en wordt benaderd. Bij het begin van deze
eeuw was in Nederland - wanneer zij hier ooit had bestaan - reeds onafzienbaar lang
geen sprake meer van een gezinshuishouding, die zich kenmerkte door volstrekte of
nagenoeg volstrekte geslotenheid. Het oude type gezinsbedrijf in de landbouw, zoals
dat in de meest geïsoleerde zandstreken rond de
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laatste eeuwwisseling nog voorkwam, gelijkt op het eerste oog sterk op de gesloten
huishouding, maar blijkt daar bij nadere beschouwing belangrijk van af te wijken.
De productie van dit bedrijf is mede afhankelijk van de hulp van familieleden en
buren. De consumptie omvat meer dan het op het bedrijf voortgebrachte. Zo het geld
nog een onbetekenende rol speelt, is er toch niettemin een ruil van zekere omvang.
Zelfs, wanneer wij ons beperken tot het voedsel- en kledingpakket van het
boerengezin, wordt toch vrij veel van derden verkregen. Welnu, dit oude type
gezinsbedrijf anno 1900 had van alle hier te lande voorkomende economische
eenheden nog het meest de karaktertrekken, die typisch zijn voor de gesloten
gezinshuishouding. Het was een bedrijf, hoofdzakelijk steunend op de economische
inzet van alle gezinsleden, die tot arbeid in staat waren, en het gemeenschappelijk
geproduceerde werd voor een goed deel door de producenten-gezinsleden
geconsumeerd. Zoals bekend, lag de situatie op het vruchtbaarder alluvium geheel
anders. Ook wanneer het boerengezin daar als gezin produceerde en consumeerde,
was de productie vooral op de markt gericht, waardoor geldinkomsten werden
verkregen, die een vrij ruime aankoop van door anderen vervaardigde producten
mogelijk maakten. De boerenhuishouding op het alluvium was dus, ook wanneer zij
naar de productieve kant geheel gezinshuishouding was, veel meer open dan het oude
type van het zand. Buiten de agrarische sfeer voorkomende gezinnen, die als zodanig
produceerden, waren - het laat zich direct inzien - naar hun consumptieve zijde weer
verder open dan de meest open agrarische gezinshuishoudingen. Maar ook reeds in
1900 was het een minderheid van gezinnen, die als gezinnen aan het productieproces
deel hadden. Voor de meerderheid bestond de relatie tussen gezin en bedrijf daarin,
dat individuele leden van het gezin voor de consumptie van het geheel geld inbrachten
in de gezinskas. Wel moet hierbij worden aangetekend, dat onder de kleine
zelfstandigen en de arbeiders, vooral de landarbeiders, het geldinkomen aanvulling
vond door het bezit van een flinke moestuin, het houden van een geit e.d.
Rond de laatste eeuwwisseling is Nederland dus reeds een verregaand
gedifferentieerd economisch geheel. De differentiatie gaat echter nog verder voort,
wat zich uit in trends in de economische functie van het gezin, die hier in het licht
moeten worden gesteld. Zo wordt, om mee te beginnen, zichtbaar, dat zich tussen
de productie en de consumptie van de gezinsleden voortdurend meer het geld ‘dringt’.
Met andere
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woorden: het Nederlandse gezin wordt nog minder self-supporting dan het reeds
was. Wel wordt de trend enkele malen onderbroken, n.l. gedurende de eerste
wereldoorlog, de crisis van de jaren dertig en de laatste wereldoorlog, maar buiten
deze abnormale perioden neemt de omvang van de voor geld verkregen consumptie
in vergelijking met de direct uit arbeid verkregen consumptie steeds toe. De verklaring
daarvoor is drieledig: a) een steeds groter deel van de bevolking werd niet-agrarisch
producent, terwijl de landbouw gelijktijdig specialistischer werd, b) de gemiddelde
koopkracht van het gezin steeg, en c) de levenseisen werden verhoogd. De groeiende
omvang van de niet-agrarische tegenover de agrarische sector hield in, dat relatief
steeds minder gezinnen zonder de tussenschakel geld belangrijke en noodzakelijke
consumptiegoederen konden verkrijgen. De landarbeider ziet nog wel een
mogelijkheid om een geit en een paar varkens te houden, maar zijn industriële collega
in Amsterdam is daar nagenoeg niet toe in staat. De eerste kan daarom beschikken
over onontbeerlijke levensmiddelen, die de laatste kopen moet. Het specialisme
binnen de landbouwsector bracht met zich mee, dat de boer, die al zijn voedsel van
eigen bedrijf zou kunnen verkrijgen, volgens de mening van velen, verschillende
voor zijn biologisch welzijn nodige agrarische producten ging kopen. Een goede
illustratie daarvan vormt het geval van een aan schrijver bekend veehouder, die de
melk van de melkhandelaar betrekt. De 80 koeien, die bij hem op stal staan, zijn voor
de slacht bestemd en deze boer acht het niet lonend om één of meer melkkoeien te
houden voor de eigen melkconsumptie. Dat de gemiddelde koopkracht van het gezin
steeg, is genoegzaam bekend. Bepaalt men zich tot de arbeiders alleen, dan wordt
reeds voldoende duidelijk, dat het gezin zich toenemend grotere geldelijke uitgaven
kon permitteren. Ook de verhoging van de levenseisen is een onloochenbaar
verschijnsel. Mettertijd kon het gezin zich meer permitteren, maar ook is het zich
meer gaan veroorloven, omdat de verlangens werden ‘geëmancipeerd’. Vermoedelijk
vooral onder invloed van de gelijkheidsideologie en het groeiende saecularisme werd
de zuinigheid hoe langer hoe minder als een deugd beschouwd. ‘Zulk een uitgaaf
past ons mensen niet’, werd vroeger veel meer gehoord dan vandaag. In dit verband
mag worden gewezen op het afnemend grondgebruik onder de landarbeiders. De
afname daarvan in de landarbeidersgroep indiceert, dat ook in een milieu, waarin
‘het oude stempel’ nog betrekkelijk goed waarneembaar is, de zuinigheid is getaand.122)

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

191
Kwam het Nederlandse gezin er in de laatste halve eeuw steeds meer toe om goederen
te consumeren en diensten te benutten, die het zelf niet produceerde, bovendien nam
het aantal gezinsbedrijven in de engere betekenis van dat woord voortdurend af.
Wanneer Hofstee schrijft: ‘In Nederland vindt de agrarische productie voor het
overgrote gedeelte plaats in de gezinsbedrijven en sedert het eind van de vorige eeuw
heeft zich zelfs een voortdurend verdergaande verschuiving van het loonbedrijf naar
het gezinsbedrijf voorgedaan’,123) dan zou dat tot misvatting aanleiding kunnen geven.
Men zou er uit kunnen concluderen, dat in de agrarische sector de band tussen gezin
en bedrijf nauwer werd. De term ‘gezinsbedrijf’ staat evenwel, blijkens het
wetenschappelijk spraakgebruik, niet voor een bedrijf, gevoerd door het gehele gezin,
maar voor een bedrijf, gevoerd door uitsluitend gezinsleden. In het midden wordt
hierbij gelaten, of alle, meerdere dan wel slechts twee der gezinsleden in kwestie
hun arbeidsaandeel in de onderneming hebben. Uit de toe- of afname van het aantal
gezinsbedrijven in een streek of een land kan dus zonder meer weinig worden afgeleid
omtrent de gewijzigde productieve functie van het gezin. Het aantal gezinsbedrijven
in de gebruikelijke betekenis van het woord kan toenemen, maar het aantal
gezinsleden, actief betrokken bij dit type bedrijf, kan tegelijkertijd afnemen, ondanks
een onveranderde gezinssamenstelling. Is dit het geval, dan is de sociale betekenis
van het gezinsbedrijf in engere zin (zie boven) getaand.
Met de toename van het aantal gezinsbedrijven in de ruime betekenis van het
woord ging samen binnen onze agrarische sector een verzwakking van de band tussen
gezin en bedrijf. Verhoudingsgewijs groeide het aantal boerenzoons, dat emplooi
zocht en vond buiten de ouderlijke onderneming, belangrijk. Boerendochters, die
eerder tot hun trouwdag hun krachten zouden hebben ingezet voor de huishouding
van hun moeder en de boerderij van hun vader, vloeiden af naar buiten de agrarische
sector. Last not least trokken de boerinnen zich hoe langer hoe meer terug uit het
eigenlijke bedrijf om zich intensiever dan voorheen aan de huishouding te wijden.
Het is onmiskenbaar, dat de betekenis van het gezin als arbeidseenheid in de laatste
halve eeuw binnen onze agrarische kring aanmerkelijk afnam. Op het land ging zich
duidelijk doen gevoelen, wat in de stedelijke maatschappij al veel eerder merkbaar
was, n.l. dat in een moderne wereld gezin en productie nog slechts in een zeer kleine
minderheid van alle gevallen aan elkander te koppelen zijn. Economischer denken,
de wil tot stijging op de maatschappelijke ladder, de
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vrouwen- en jeugdemancipatie, het verlangen mede te delen in de toegenomen
materiële welvaart van de maatschappij als geheel en verschillende andere factoren
hebben er toe geleid, dat hier te lande in de laatste 50 jaar de band tussen gezin als
zodanig en bedrijf, in zoverre deze aan het begin der 20ste eeuw nog bestond,
voortgaand verzwakte.
Men kan niet zeggen, dat het Nederlandse gezin sedert de laatste eeuwwisseling
als consumptieve eenheid aan belang inboette. Wel moet er op worden gewezen, dat
de individuele gezinsleden voor de bevrediging van hun consumptieve behoeften
vandaag dikwijls minder op de gezinskas zijn aangewezen dan 50 jaar geleden.
Toentertijd gold het als vanzelfsprekend, dat zoons en dochters het door hen verdiende
geld geheel afdroegen aan degeen, die de consumptieve beslissingen voor het gezin
nam. Vandaag wordt in tal van gezinnen aan het verdienende kind een groter of
kleiner deel van zijn loon of salaris gelaten, zodat het veel meer dan vroeger een
eigen consumptieve keuze kan effectueren. In dit verband moge nog worden
opgemerkt, dat zelfs in de agrarische wereld van vandaag meermaals het pleidooi
voor uitkering van loon aan medewerkende kinderen kan worden gehoord. (Een
loonuitkering, waar dan het betalen van een kostgeld tegenover zou moeten staan.)
Een dergelijke gedachte kwam een halve eeuw geleden onze boerenbevolking nog
voor als een schandelijke suggestie.
In strikte zin is in de relatie gezin-consumptie fundamenteel zeer weinig veranderd
gedurende de laatste 5 decenniën. Al werden de nog onvolwassenen dikwijls minder
afhankelijk van het gezin in hun bestedingskeus, toch bleef het gezin ten slotte de
regulerende instantie t.a.v. de consumptieve uitgaven van de individuele leden. In
concreto komt dat hierop neer, dat de ouders in laatste instantie de zeggenschap
hebben behouden over de aanwending van het gemeenschappelijk inkomen. Alleen
hebben de jongeren hierin vandaag meer stem dan destijds, wat - de opmerking is
bijna overbodig - met de veranderde gezinsstructuur ten nauwste verband houdt. De
beschouwing van de betrekking gezinconsumptie leidt echter ook tot de conclusie,
dat zich wel diepgaande veranderingen hebben voorgedaan in de wijze van verkrijging
van de te consumeren goederen. Onder invloed van de technische ontwikkeling werd
de taak van de huisvrouw zeer belangrijk verlicht en werd de afvloeiïng naar fabriek
en kantoor van de dochter aanzienlijk vergemakkelijkt. Weliswaar werd in die milieus,
waar men van oudsher gewoon was één of meer vreemde huishoudelijke krachten
te hebben, door
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de afnemende geneigdheid van het arbeidersmeisje om voor een ‘mevrouw’ te werken,
de taak van de huisvrouw mettertijd verzwaard, doch deze verzwaring woog in het
algemeen niet op tegen de verlichting, ontstaan als gevolg van de technische
ontwikkeling. Misschien kwam wel een deel der boerinnen, die eerder wel en nu niet
meer over vreemde huishoudelijke hulp kunnen beschikken, in een moeilijker positie.
Dit zou dan moeten worden geweten aan de relatief geringe benutting onder deze
groep huisvrouwen van de vruchten der techniek.
De invloed, die de techniek op het karakter van de huishouding heeft uitgeoefend
in de laatste halve eeuw, kan niet genoeg in het licht worden gesteld. Is het onmogelijk
en ook ongewenst om in het raam van deze studie alle consequenties te beschouwen,
die de toepassing van de talloze nieuwe vindingen voor het leven van de huisvrouw
had, toch dient te worden gewezen op de gevolgen van enkele dier vindingen voor
haar bestaan. De confectiefabriek en de wasserij maakten het haar mogelijk om het
naaiwerk tot een minimum te beperken en de was uit huis te doen zonder dat dit tot
voor het gezin onaanvaardbare financiële consequenties leidde. De bedrijven voor
conservering van levensmiddelen gingen haar tegen relatief lage prijzen een keur
van verduurzaamde producten bieden: jams, vruchten op sap, blikgroenten, etc. De
melkinrichtingen, die opkwamen, gingen tegen een voor de gemiddelde consument
aanvaardbare prijs flessenmelk leveren, die niet behoefde te worden gekookt en toch
normaliter enige dagen houdbaar was. De waterleiding hief de noodzaak, die in menig
geval had bestaan, op om buitenshuis water te gaan pompen voor huishoudelijk
gebruik. De electriciteit, die binnen de gezinswoning werd gebracht, maakte niet
alleen, dat het geknoei met petroleum- of gaslamp voortaan overbodig was, maar
betekende ook de vervulling van de voornaamste voorwaarde tot het gebruik van
allerlei tijd- en arbeidbesparende apparaten: stofzuigers, boilers, electrische strijkijzers,
wasmachines, centrifuges, enz. Ten slotte zij gewezen op de telefoon, die de vroeger
noodzakelijke gang naar de leverancier overbodig maakt. Wanneer men het veld der
gevolgen van bovengenoemde en andere technische vindingen overziet, dan moet
men concluderen, dat de huisvrouw van tal van eerder vanzelfsprekende taken werd
ontheven en dat de voor haar overgebleven taken met steeds minder moeite en in
steeds korter tijd konden worden vervuld.
Wanneer er één aspect van het gezinsleven moeilijk toegankelijk is voor
sociaal-wetenschappelijke analyse, dan is dat zeker de koesterende
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functie. Dat heeft op zijn minst twee oorzaken. In de eerste plaats is er grote
variabiliteit in de uitingen, waardoor mensen elkander wederzijds innerlijke warmte
vermogen te schenken. Het gesprek van mens tot mens, de handdruk op het juiste
moment, het enkele woord op de juiste toon uitgesproken, het geschenk - dit en nog
veel meer kan oorsaak zijn, dat de zielen ‘ineenvloeien’. Bovendien betekent in het
ene milieu vooral deze en in het andere gene handeling, dat de scheidslijn tussen de
individualiteiten wordt doorbroken. Wegens het één en het ander is het voor de
waarnemer-buitenstaander uitzonderlijk moeilijk om te bepalen, in hoeverre de
waargenomen individuen pogen elkander koestering te geven. Als de onderzoeker
ergens het risico loopt, de eigen gedragswijze als maatgevend voor zijn interpretatie
te nemen, dan is het t.a.v. de wederzijdse koestering of de wederzijdse intentie daartoe
in de kring, waartoe hij krachtens afkomst en opvoeding niet behoort. Zo is het
bekend, dat in bepaalde Oosterse milieus de huwelijkspartners elkander niet plegen
te kussen. Daar in het moderne Westen de kus wordt beleefd als de uitdrukking van
diepere genegenheid, komt de Westerse beoordelaar er gemakkelijk toe, te
concluderen, dat van een sterke gevoels-verbondenheid tussen man en vrouw in de
Oosterse wereld bijna geen sprake is. Dit voorbeeld staat beslist niet alleen. Is het
zeer moeilijk om de koesteringsintentie vast te stellen, niet minder zwaar is het - en
daarmee komen we tot het tweede punt, dat de koesterende functie van het gezin zo
moeilijk toegankelijk maakt voor de sociaal-wetenschappelijke analyse - om die
intentie voldoende duidelijk te beschrijven.
De verschillen in de koesterende functie van het gezin, naar gelang tijd en plaats,
zijn verschillen in maat, doch ons ontbreekt de mogelijkheid om anders dan door
illustraties, waarmee een beroep wordt gedaan op het inlevingsvermogen van de
lezer, de diverse maten in het licht te stellen. De toename van de echtscheiding kan
met exacte cijfers worden aangetoond, de afgenomen betekenis van de
voortplantingsfunctie van het gezin laat zich uit beschikbare kwantificeerbare data
over de geboortefrequentie afleiden, maar de toe- of afnemende betekenis van de
koesteringsfunctie van het gezin laat zich in het algemeen niet aantonen met behulp
van kwantificeerbare indicaties. Niettemin waagde schrijver dezes het, te stellen, dat
in de Westerse wereld de koesteringsfunctie steeds meer dè functie van het gezin
werd. Deze ‘stelling’, die overigens door menige gezinsonderzoeker met geringer
of groter duidelijkheid naar voren werd gebracht, resulteerde voor hem uit verschil-
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lende overwegingen, die in hoofdstuk III werden ingevlochten. De voornaamste
overwegingen waren de toename van het aantal op affectieve grond gesloten
huwelijken; de gezinsindividualisering, waardoor de gevoelsstroom der individuen,
die eerder door vele kanalen vloeide, in een beperkt aantal beddingen werd geleid
met als gevolg, dat de stroom-kracht in iedere bedding toenam; de toenemende
afwijzing van de strenge vader als cultuur-ideaal, waardoor de voorwaarden tot een
dieper wederzijds begrip tussen vader en kinderen werden versterkt; de groeiende
individualisering van de mens met daaraan inhaerent de toename van het verlangen
naar persoonlijk begrip en het scheppen van een eigen intieme sfeer; last not least
de verzakelijking in de verhouding met de medemens binnen de grotere
maatschappelijke verbanden. Deze factoren droegen er in de gehele Westerse wereld
toe bij, dat de koesteringsfunctie van het gezin werd versterkt, maar van land tot land
en van sociale laag tot sociale laag was hun gemeenschappelijke kracht verschillend,
zodat de affectieve functie van het gezin hier meer en ginds minder accent kreeg.
Deze functie verkreeg de meeste nadruk in de hoogontwikkelde industrielanden en
dan bij uitstek onder de burgerij. In de Verenigde Staten, Groot Brittannië of Zweden
is de gedachte, dat het gezin allereerst koesteringsgroep heeft te zijn, veel sterker
aanwezig dan in Italië, Joegoslavië of Griekenland.
Nederland is, wanneer men het begrip ‘industrie’ ruim neemt, zeer uitgesproken
een industriële natie, maar ook is ons land vooral een burgerlijk land. Ons economisch
leven speelt zich overwegend af binnen kantoren en fabrieksgebouwen, terwijl binnen
het agrarisch loonbedrijf de arbeidsverhouding, evenals die binnen de industriële en
de dienstensector, overwegend een zakelijk karakter draagt. Het is zeer twijfelachtig,
of er enig land bestaat, waar de burgerlijkheid sterker is vertegenwoordigd. Niet
alleen, dat de burgerij te onzent een belangrijk percentage van de totale bevolking
uitmaakt, maar ook onder de niet-burgers vindt men de burgerlijke levensappreciatie
zeer sterk vertegenwoordigd. Alleszins begrijpelijk is het daarom, dat het gezin hier
te lande met dat in de Verenigde Staten, Engeland en Scandinavië boven alles tot
taak wordt gesteld om koesteringsgroep te zijn.
Eerder werd geschetst, met welk een kracht de voornaamste factoren, die in de
gehele Westerse wereld mettertijd de koesterende functie van het gezin versterkten,
zich in de afgelopen 50 jaar hier te lande geldend maakten. De gedachte, dat het
huwelijk een erotisch huwelijk moet zijn,
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won in Nederland onder de burgerij snel veld en zij werd ook door velen buiten de
burgerkring overgenomen. De gezinsindividualisering is sedert rond 1900 in graad
en omvang snel toegenomen. Ook het democratiseringsproces binnen het gezin heeft
zich sedert die tijd snel doorgezet. De individualisering van de enkeling is versterkt,
wat kan worden afgelezen uit een toegenomen variabiliteit in het levensgedrag. Dat
in een halve eeuw tijds de verhoudingen binnen de grote levensverbanden, zoals bijv.
de onderneming, snel verzakelijkt raakten, is genoegzaam gebleken. Het is dan ook
niet vreemd, de conclusie te trekken, dat de koesteringsfunctie van het Nederlandse
gezin sinds de laatste eeuwwisseling aanmerkelijk versterkt is. Wanneer schrijver
dezes die conclusie tot de zijne maakt, dan is hij zich evenwel ten volle bewust, dat
juist t.a.v. de veranderingen in de koesteringsfunctie van het gezin hier te lande nog
veel aan het oog verborgen bleef.
Hier overgaande tot een beschouwing van wijzigingen in de randfuncties van het
Nederlandse gezin, wil schrijver in herinnering brengen, dat de begrippen ‘kern-’ en
‘randfunctie’ voor hem geen andere betekenis hebben dan verwijzingen te zijn naar
respectievelijk de universaliteit van sommige en de niet-universaliteit van andere
gezinsfuncties. De beide begrippen zijn gewonnen langs de weg van het zuivere
empirische onderzoek; zij zijn strikt ‘waarde-neutraal’. Wanneer de neiging bestaat
in kerkelijke lering om de religieuze functie van het gezin als een kernfunctie,
misschien als dè kernfunctie, op te vatten, dan spreekt men in die kring over iets
totaal anders dan waarover schrijver dezes spreekt. Vanuit een bepaalde
levensovertuiging kan het zeer juist gezien zijn, dat de godsdienstige functie van het
gezin een kernfunctie van dit instituut is, maar bedoeld wordt dan, dat die functie
een kernfunctie moet of zou moeten zijn. Dit is een geheel andere zienswijze dan die
van de empirische socioloog. Deze vraagt niet naar wat zou dienen te zijn, doch naar
wat is of was. Dit doende ontdekt hij, dat in verschillende maatschappijen het gezin
als zodanig in het geheel geen religieuze taak heeft. In de bewuste samenlevingen
wordt die taak opgedragen aan enig ander instituut, bijv. de clan.
Als variabele randfuncties van het Nederlandse gezin uit recenter tijd zijn de
religieuze, de beschermende, de recreatieve en de status-toekennende functie te
noemen. Alvorens de concrete veranderingen, die zich in deze vier functies sedert
1900 voltrokken, te behandelen, dient nog een enkele opmerking te worden gemaakt
over de inhoud der be-
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grippen ‘religieuze functie’, ‘beschermende functie’ en ‘status-toekennende functie’.
Onder religieuze functie dan wordt hier verstaan de door het gezin vervulde taak van
vorming en behoud van bepaalde voorstellingen over de relatie tussen mens en
kosmisch beginsel, onverschillig of dit beginsel al dan niet gedacht wordt als
Persoonlijk God. Wordt de religieuze functie zo opgevat, dan wordt deze ook vervuld
door bijv. het uit een bewust humanisme levend gezin, wat dan kan inhouden, dat
de ontkerkelijking van een gezin niet neerkomt op een verlies van zijn religieuze
functie. Bij deze opvatting is de religieuze functie van het gezin alleen dan verloren
gegaan, wanneer, terwijl dit eerder wel het geval was, het gezin in het geheel niet
meer bijdraagt tot het wekken en bewaren van de religiositeit van zijn leden, ongeacht,
of dit een kerkelijke dan wel een buitenkerkelijke religiositeit is. Terloops moge nog
worden opgemerkt, dat, afgezien van een engere of ruimere opvatting van het begrip
‘religie’, de religieuze functie van het gezin deels samenvalt met de paedagogische
functie van dit instituut, n.l. in zoverre de eerste functie neerkomt op het wekken van
en het vorm geven aan het religieus besef der jongeren. Wat de beschermende functie
betreft, hieronder verstaat schrijver de bescherming van de gezinsleden door het
gezin tegen de gevolgen van al of niet voorziene gebeurtenissen, welke het welzijn
van de individuen bedreigen. Deze functie raakt duidelijk enkele andere, met name
de economische, de paedagogische, de koesterende en zelfs de religieuze functie.
Zij mag niettemin als een afzonderlijke functie worden onderscheiden, omdat zij
zich slechts manifesteert tijdens en gericht is op bijzondere situaties, die buiten de
normale ‘gezinsroutine’ vallen. Als zulke situaties zijn o.m. te noemen werkloosheid,
ziekte, invaliditeit, optredende ouderdomsgebreken, enigerlei bedreiging van een
gezinslid door buitenstaanders. Aangetekend mag nog worden, dat eerst dan van een
beschermende functie van het gezin kan worden gesproken, wanneer het gezin een
zekere graad van individualisering heeft bereikt. Wanneer men in een Angelsaksische
studie leest over ‘the protective function of the family’, dan heeft de auteur meesttijds
niet de beschermende functie van het gezin, maar die van de familie op het oog. De
conclusie, in een dergelijke studie dikwijls getrokken, dat ‘the protective function
of the family’ mettertijd getaand is, slaat dan veelal op de familiefunctie en niet op
de gezinsfunctie. Het is echter goed mogelijk, dat bij een afnemende beschermende
functie van de familie die van het gezin wordt versterkt, doch gezinsindividua-
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lisering is een voorwaarde voor zulk een versterking. Aangaande de
status-toekennende functie nog het volgende: hier wordt zij opgevat als de invloed,
door het gezin uitgeoefend op zijn leden, t.a.v. hun beroeps-, vriendschaps- en
partnerkeuze. De status-toekennende functie is niet te scheiden van de paedagogische
functie, in zoverre het gaat om de relatie tussen het gezin en zijn jongeren.
De voortgang van het ontkerkelijkingsproces hier te lande betekende, dat voor een
absoluut en relatief groeiend aantal gezinnen de kerkleer met de daaruit
voortspruitende verplichtingen voor het gezin, zoals tafelgebed en bijbellezen,
nietszeggend werd. Vervult dit gegroeide getal van gezinnen dus geen religieuze
functie meer? Wanneer het begrip ‘religieuze functie’ ruimer wordt opgevat dan als
kerkelijk-godsdienstige functie, is een antwoord op deze vraag niet direct te geven.
Want zelfs, wanneer men aanneemt, dat deze gezinnen vóór hun formele breuk met
de kerk positief een religieuze functie vervulden, behoeft die breuk geen uitdrukking
te worden geacht van ontstane religieuze desinteresse. Menig buitenkerkelijk gezin
leeft uit een religieus besef, zij het dat dit een volstrekt a-dogmatisch karakter draagt.
Buitenkerkelijkheid mag daarom niet worden geïdentificeerd met a-religiositeit. Zien
wij te ener zijde een toename der ontkerkelijking (een verschijnsel, dat niet zonder
meer alles zegt over een verlies van de religieuze functie door het gezin), te anderer
zijde doet zich zeer bepaald een verdieping van het kerkelijk-godsdienstig geloof
voor. In een ander hoofdstuk werd daar reeds op gewezen. Deze geloofsverdieping
komt ongetwijfeld neer op een versterking der religieuze functie van het gezin. Men
gaat niet meer uit traditie ter kerke, maar uit een persoonlijke behoefte. Het bijbellezen
binnen de gezinskring en het gemeenschappelijk tafelgebed vragen mogelijk minder
tijd dan vroeger, maar zij dienen meer dan in vroeger dagen een werkelijk religieuze
behoefte.
De weinig omvangrijke religiografische literatuur over Nederland geeft geen
antwoord op de vraag naar de veranderingen, die zich in de religieuze functie van
ons gezin in de laatste halve eeuw hebben voorgedaan. Het werk van Kruijt, nog
altijd onovertroffen, heeft het inzicht verdiept in de oorzaken van de op zichzelf
voldoende bekende massale ontkerkelijking. Maar, tezamen met anderer arbeid,
levert het ons geen beeld van eventuele wijzigingen in de religieuze functie van het
Nederlandse gezin.124) Deze opmerking houdt geen critiek in, want de religiografen
te onzent hielden zich met andere problemen dan het aan de
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orde zijnde bezig. Waar uit de religiografische literatuur het antwoord niet kan worden
afgeleid, is men genoodzaakt naar direct aan de werkelijkheid ontleende indicaties
te zoeken. De weinige in beginsel bruikbare indicaties, die bijeen slechts een deel
van het gehele ‘verhaal’ kunnen vertellen, zijn vooral het kerkelijk huwen, de
kerkgang van het gezin, de regelmatige biecht (onder R.-Katholieken), het bijbellezen
aan tafel en het bidden in gezinsverband. Hebben deze aanwijzingen voor het
verkrijgen van een inzicht in de religieuze functie van het buitenkerkelijke gezin
geen enkele waarde, voor het winnen van een inzicht in de religieuze functie van het
kerkelijke gezin hebben zij dat wel, doch zij variëren in betekenis voor het inzicht
van groep tot groep. Zo zegt de frequentie der kerkgang onder Vrijzinnigen immers
veel minder dan die onder Orthodoxen. Maar dit voorop gesteld, kwantitatieve
gegevens over bedoelde indicaties zijn niet voldoende beschikbaar om hen in dit
kader zinvol te kunnen inpassen. Bijgevolg is slechts een voorzichtige hypothese te
ontwikkelen over de veranderingen, die zich in de religieuze functie van het
Nederlandse gezin sedert rond 1900 hebben voorgedaan. Voorlopig komt het schrijver
als onjuist voor om te veronderstellen, dat de religieuze functie van het gezin hier te
lande zou zijn verminderd. Ook al zou het gegroeide aantal der onkerkelijken iedere
vorm van religiositeit uit zijn bestaan gebannen hebben - wat overigens beslist niet
waar is -, dan nog staan wij voor het feit, dat in de kerkelijke kring sleur niet zelden
plaats maakte voor bewustwording.
De beschermende functie van het gezin is, zoals gezegd, die functie van dit instituut,
welke is gericht op het verzachten, vermijden of overkomen van crises in het bestaan
der gezinsleden. Als crisissituaties werden aangegeven werkloosheid, ziekte,
invaliditeit, het optreden van ouderdomsgebreken en bedreiging van een gezinslid
door buitenstaanders. Bij deze opsomming werd niet naar volledigheid gestreefd; zij
diende slechts ter betere gedachtenbepaling. Genoemde en andere crises kunnen
overigens gewoonlijk niet door het gezin zonder anderer hulp worden overwonnen.
We zien dan ook, dat in de hier onderzochte periode gewinnen steeds om hulp hebben
aangeklopt, wanneer hun leden in moeilijkheden waren of dreigden te geraken. Het
gezin heeft zich echter - geheel in overeenstemming met eerder geschetste
veranderingen - sedert het begin van deze eeuw ter effectuering van zijn beschermende
functie steeds meer gewend tot de verzekeringsmaatschappijen, de banken, de organen
van het particuliere maatschappelijke werk
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en de overheid. Het aandeel van familie en buurt bij de hulpverlening werd steeds
geringer, dat van de vorengenoemde instituten werd enorm veel groter. Uiteraard is
het onmogelijk om de absolute vermindering van het familie- en buurtaandeel ook
maar enigermate nauwkeurig te bepalen, doch de vermeerdering van het aandeel der
verzekeringsmaatschappijen, der banken, der organisaties voor maatschappelijk werk
en der overheid is vrij exact vast te stellen, al is daar een zeer tijdrovende arbeid mee
gemoeid. Hoe belangrijk de afgenomen toewending tot familie en buurt en de daarmee
gepaard gaande sterker toewending tot andere instituten ook mogen zijn, van nog
meer betekenis in dit verband is, dat het Nederlandse gezin bij zijn pogen zijn
beschermende functie te vervullen steeds minder in een schuldenaarspositie behoefde
te geraken. De stijging van het gemiddelde gezinsinkomen en het veld winnen der
(vrijwillige) verzekeringsgedachte maakten mogelijk, dat het gezin toenemend zelf
voorzieningen kon treffen ter effectuering van zijn protectieve taak. Men denke met
name aan ziekenhuis- en sanatoriumverzekering, aan verzekering tegen wettelijke
aansprakelijkheid, tegen begrafeniskosten e.d. Gedacht kan ook worden aan de
(betaalde) diensten van kraamverpleegster en gezinsverzorgster. De toename van de
vrijwillige verzekering in engere en ruimere zin van het woord houdt zonder twijfel
verband met het ontstaan van nieuw risico, bijv. het snelverkeer, maar zij zou mede
kunnen wijzen op een versterking der beschermende functie van het gezin, althans
in die zin, dat het gezin meer dan vroeger actief anticipeert op de altijd, hoe dan ook,
onzekere toekomst van zijn leden. De schrijver is daar zelfs van overtuigd, ondanks
de fabelachtige groei van het aantal sociale voorzieningen, waarvan het economisch
zwakkere gezin kosteloos kan profiteren. Bovendien is hij van oordeel, dat, in
samenhang met de versterking der koesteringsfunctie, de vervulling van de
beschermende functie steeds meer werd gericht op strikt individuele noden van de
gezinsleden. Dit laatste vraagt misschien nadere toelichting. Deswege zij er nog over
opgemerkt, dat, terwijl het gezin eerder zijn in nood verkerende leden meer te hulp
kwam, waar hun nood niet van hun bijzondere individualiteit afhankelijk was, het
bij zijn vervulling der beschermende functie voortdurend meer ging rekenen met de
persoonlijke aard en gevoelens der verschillende leden.
De eventuele veranderingen in de recreatieve functie van het Nederlandse gezin
komen mogelijk in een helderder licht te staan, wanneer
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eerst wordt onderzocht, welke veranderingen zich hier te lande gedurende de laatste
5 decennia hebben doorgezet op het gebied der recreatie in het algemeen, Deze
wijzigingen zijn vele en tezamen maken zij duidelijk, hoe aanzienlijk de winst aan
vrije tijd is, die sinds een halve eeuw geleden door de gemiddelde Nederlander werd
behaald. Bij de bespreking van de consumptieve functie van het gezin in Nederland
werd al aangetoond, hoe belangrijk de vrije tijd van de huisvrouw gemeenlijk werd
verlengd. Belangrijk verlengd werd deze ook voor de vrouw, werkend in een beroep,
voor de volwassen man en last not least voor de jeugd. Door verschillende wettelijke
maatregelen behoren de enorm lange werktijden, die voor werknemers in de 19de
eeuw golden, overal tot het verleden. De agrariërs maken nog altijd een aantal uren,
dat vrij ver boven het gemiddelde ligt, doch onder hen is toch ook de arbeidsduur
bekort. Bij de vermindering van het aantal arbeidsuren per normale werkdag is te
voegen het toegenomen aantal vacantiedagen. Bij één en ander komt dan nog het
verbod om zeer jeugdigen arbeid te laten verrichten, voorts de maatregelen tot
beperking van de arbeidsduur der niet-volwassen werknemers en de pensionnering
der bejaarden. Uiteraard zou dit alles zonder veel effect gebleven zijn t.a.v. de vrije
tijd, zou het niet gepaard zijn gegaan met een toename der gemiddelde welvaart. In
de passering van de (nogmaals: aanzienlijk verlengde) vrije tijd hebben o.a. volgende
instellingen elk op zich zelve een steeds groter rol verkregen: de jeugdbeweging, de
dancing, de bioscoop, de sportvereniging, hel zwembad en het restaurant. In zijn
‘Statistiek van de Vrije Jeugdvorming 1956’ geeft het C.B.S. de ledentallen van
jeugd- en sportorganisaties en de aantallen ingeschrevenen bij het clubhuiswerk in
de periode 1940-1956. Deze cijfers hebben uitsluitend betrekking op jongeren, doch
het begrip ‘jongere’ is wel bijzonder ruim opgevat, omdat lieden tot 35 jaar als
zodanig worden beschouwd. Doet dit afbreuk aan de waarde der cijfers i.v.m. het in
deze studie beoogde doel, toch zijn deze nog belangrijk genoeg. In 1940 dan bedroeg
het aantal aangeslotenen bij jeugdorganisaties en clubhuizen, waarvan de leeftijd
viel tussen 8 en 34 jaar, 18% van het totaal aantal personen binnen deze leeftijdsgroep;
in 1956 was dit percentage tot 20 toegenomen. In het eerste jaar vormden de 8 tot
34-jarige leden van sportorganisaties 10% van hun leeftijdsgroep; in het laatste jaar
maakten zij daar 24% van uit. De betekenis van jeugdbeweging en clubhuis nam dus
in de laatste 16 jaar wel toe, doch de sport won het
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aanzienlijk. Wat het toegenomen bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen betreft,
het C.B.S. heeft sedert 1938 nagegaan hoeveel van gemeentewege uitgereikte of
afgestempelde toegangsbewijzen jaarlijks werden uitgegeven door bioscopen en
sportverenigingen, voor concerten, toneel en andere culturele manifestaties. Door
een verschil in uitgangspunten is de statistiek van 1938 evenwel niet vergelijkbaar
met de laatst gepubliceerde, die van 1955. Een vergelijking van de gegevens uit 1939
en die uit 1955 is wel mogelijk. Men zie daartoe onderstaande tabel:

Tabel 24
Het bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen in Nederland in 1939 en
1955125)
Van gemeentewege uitgereikte of afgestempelde toegangsbewijzen
bioscopen

1939

40.430.590

sportuitvoeringen overige
voorstellingen,
uitvoeringen,enz.
4.898.733
13.691.052

1955

65.415.000

15.407.000

33.104.000

In 1939 werden dus van elke 3 bezoeken aan vermakelijkheidsinstellingen er 2
aan de bioscoop gebracht, in 1955 per iedere 3 bezoeken nog geen 2. Het bezoek aan
sportuitvoeringen nam daarentegen relatief wat toe (ongeveer 5%). Voor 1955 is
bekend, dat de onder ‘overige voorstellingen, uitvoeringen, enz.’ vallende concerten
en toneelvoorstellingen een verkoop opbrachten van respectievelijk 2.032.000 en
2.309.000 toegangsbewijzen, d.i. goed 3% van de totale verkoop. De geboden cijfers
over de vrijetijdsbesteding der jeugd en het bezoek aan vermakelijkheidsinstellingen
maken duidelijk, hoezeer - ook, wanneer men onze bevolkingstoename in rekening
brengt - een aantal vormen van vermaak buitenshuis in belang toenam. De cijfers
hadden weliswaar slechts betrekking op de laatste 15 à 20 jaar, maar, wanneer men
bedenkt, dat aan het begin van deze eeuw in Nederland nog nauwelijks een
jeugdbeweging bestond, dat georganiseerde sport, buiten een enkele voetbalclub en
het schaatsen misschien, eigenlijk niet voorkwam, dat de bioscoop nog onbekend
was, dan behoeven deze cijfers geen aanvulling. Helaas was het niet mogelijk een
exact beeld te verkrijgen van de toename der zwembaden (en de daarmee verband
houdende toename van het zwemmen), der dancings en restaurants. De aanzienlijkheid
van deze toenamen staat evenwel buiten twijfel.
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Jeugdbeweging, dancing, bioscoop, sportvereniging, zwembad en restaurant bieden
gemeenlijk hun specifieke ontspanningsmogelijkheden aan individuen, niet aan
gezinnen. De heer des huizes en zijn gade staan buiten de jeugdorganisatie en, zo
alle kinderen er lid van zijn - wat een uitzondering is - trekken deze niet
gemeenschappelijk naar hun organisatie. Normaliter bezoekt men de dancing en de
bioscoop niet in gezinsverband, maar gaan de ouders tezamen en gaan de kinderen
individueel, al of niet in gezelschap van vrienden en vriendinnen. Voor zover de
sportvereniging de mens er toe brengt, actief de sport te beoefenen, hebben de
gezinsleden individueel hun binding met dit soort vereniging. De sport als
mogelijkheid tot visueel vermaak weet zelden het gezin als geheel te lokken. De
gang naar het zwembad is veelal een individuele gang. Op het totaal der in restaurants
genuttigde maaltijden is het aantal, dat in deze inrichtingen in gezinsverband wordt
gebruikt, gering. ‘The rapid decrease in hours of labor has resulted in an increasing
emphasis upon leisure-time pursuits. These pursuits are for the most part such that
they are indulged in by individuals rather than families.’126)
Moet uit de toename van het individuele vermaak buitenshuis worden afgeleid,
dat de recreatieve functie van het Nederlandse gezin in de laatste halve, eeuw aan
betekenis heeft ingeboet? Velen zijn geneigd, aan te nemen, dat dit inderdaad het
geval is. Een zekere weemoed klinkt bij hen door, wanneer zij spreken van de bijna
totale liquidatie van ganzenbord en domino-spel. Het lijkt, dat de beoefening van
deze spelen door het gezin door hen als criterium wordt genomen voor de vervulling
van een recreatieve functie door de kleinste verwantengroep. De schrijver is er
evenwel geenszins van overtuigd, dat de ontspannings-functie van ons gezin getaand
is. Hij neigt er eerder toe, juist een versterking van deze functie aan te nemen, ondanks
de enorm toegenomen omvang van het vermaak buitenshuis, waarin de gezinsleden
niet als zodanig participeren. Dit oordeel berust op de waarneming van verschillende
verschijnselen, die moeilijk anders dan als aanwijzingen van versterking van de
recreatieve functie van het gezin kunnen worden geduid. Wanneer men bedenkt, dat
in de loop der jaren de bij uitstek huiselijke feesten als Sint Nicolaas, Kerstmis,
Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag en Pasen steeds groter luister werd bijgezet, dan
kan men, wat de traditionele familiefeesten betreft, toch beslist niet van een afname
der recreatieve functie spreken. Doch er is meer. Wordt ook
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van de verjaardagen in kringen, waar deze vroeger bijna ongemerkt voorbij gingen,
niet veel meer gemaakt? Zijn niet veel meer gezinnen dan eertijds als gezin met
vacantie? Is het gezinsspel - het ganzebord moge al jaren in een stoffige kasthoek
een plaats hebben gevonden - helemaal uit de gratie? Monopoly, scrabble en dergelijke
spelen vinden, lijkt het, gretig aftrek. Het treintje van zoonlief laat vader niet
onberoerd; andere soorten modern speelgoed, die appelleren aan de ‘creatieve’
verlangens van de mens, veroorzaken eveneens, dat de vader evenzeer als de zoon
in het kinderspel verdiept kan zijn. Zijn honden en katten niet steeds meer echt
huisdier geworden en zijn zij als zodanig geen bron van gemeenschappelijke interesse
onder de gezinsleden? De radio, pas laat, maar zeer snel een massaal
ontspanningsmedium geworden, weet op gezette tijden de gezinsleden rond zich te
verenigen. Bijv. tijdens de reportage van de internationale voetbalmatch, de uitzending
van ‘De familie Doorsnee’, het optreden van Wim Kan, de hersengymnastiek, e.d.
Ook al concurreert de neiging, als individu ontspanning en vermaak te zoeken
buitenshuis, sterk met de behoefte aan gemeenschappelijke huiselijke gezelligheid
en die aan gezinsontspanning elders, de feiten wijzen er niet op, dat de gezinsrecreatie
op zichzelf verminderd is. Zelfs is het de vraag, of dit type recreatie in het totaal der
recreatieve ontwikkeling een afnemende betekenis toegekend moet worden.
Er was een tijd, waarin het gezin niet of nauwelijks een statustoekennende functie
bezat, omdat deze toeviel aan de familie, waarin de kleinste verwantengroep nagenoeg
geen stemhebbende rol vervulde. Het individu was voor alles lid van het grote
verwantengeheel en dit bepaalde - uitgangspunt was hierbij het vermeende welzijn
van het geheel -, welk beroep de enkeling zou uitoefenen, wie wel en wie niet zijn
vrienden konden zijn, last not least, welke levenspartner al dan niet voor hem in
aanmerking kwam. In alle zuiverheid komt deze toestand reeds lang niet meer voor
binnen onze nationale grenzen. In Polen kon men op het platteland tot voor kort een
situatie aantreffen, die het geschetste nog zeer nabij kwam.127) Onder bepaalde groepen
in huidig Nederland treft men verschijnselen aan, die weliswaar niet mogen worden
geïnterpreteerd als bewijzen van het bestaan van een alles en allen overheersend
familiegeheel, doch wel als aanduidingen van de handhaving van een krachtig
familieverband, dat nog zeer duidelijk een statusfunctie vervult. In het boerenmilieu
en dat der adel wordt de levensstijl van het individu met de daarin begrepen beroeps-,
vriend-
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schaps- en partnervoorkeur nog niet zelden belangrijk medebepaald door het besef
van verbondenheid met een groot familiaal geheel. Naarmate echter de
gezinsindividualisering blijft voortgaan, zal ook in deze kringen de traditionele
statustoekennende functie van de familie verder plaats maken voor een
statustoekennende functie van het gezin.
Zo de statustoekennende functie van een gezin belangrijk is, zullen zijn leden een
beroeps-, vriendschaps- en huwelijkskeuze doen, die strookt met de eisen, welke
voortvloeien uit de positie van het gezin binnen de sociale hiërarchie. In concreto
komt dat hierop neer, dat de zoons door toedoen van het gezin een beroep zullen
uitoefenen, waardoor zij een zelfde of hoger maatschappelijk prestige genieten of
zullen gaan genieten als aan hun vader wordt toegekend; dat de gezinsleden hun
vrienden en kennissen zoeken binnen, of althans niet beneden de eigen stand; dat de
huwelijkspartner zeer zeker binnen de eigen stand wordt gezocht. Een sterke
statustoekennende functie kan een gezin wel worden toegerekend, wanneer het de
statusverhoging van zijn leden bewerkstelligt, doch niet, wanneer het nalaat eventuele
prestige-vermindering der leden te verijdelen. Om nu vast te kunnen stellen, of de
statustoekennende functie van het Nederlandse gezin sedert 50 jaar geleden al dan
niet aan betekenis heeft ingeboet, zou steekproefsgewijze enquêterend of interviewend
onderzoek moeten worden verricht, want noch de literatuur noch de statistiek geeft
enige vingerwijzing. Bij zulk een onderzoek zouden de respondenten vragen
voorgelegd dienen te krijgen, zoals: ‘Huwden Uw ouders, U en Uw kinderen binnen
de eigen stand?’, ‘Beleven Uw ouders, U en Uw kinderen een daling op de
maatschappelijke ladder verschillend?’, enz. Zelfs bij een hoge onderzoek-technische
vaardigheid van de onderzoeker zou van zulk een studie nog weinig te verwachten
zijn, o.m., omdat bij een waarschijnlijk in wezen niet verzwakt standsbewustzijn de
standsuitingen in de loop der laatste 50 jaar veranderden. Toch zou bedoeld onderzoek
de best denkbare methode zijn om tot een verantwoorde uitspraak te komen over de
eventuele verandering in de statustoekennende functie van het gezin hier te lande.
In ieder geval is voorlopig de mening van hen, die een vermindering van de
statusfunctie van ons gezin menen op te merken, niet meer waard dan die van hen,
die tot een tegengestelde conclusie komen. De familie heeft weliswaar haar
statusfunctie voortdurend meer verloren, zij het in de ene laag sterker dan in de
andere, doch het is zeer twijfelachtig, of hetzelfde voor het gezin geldt, dat die
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functie van de familie had overgenomen. In allerlei opzichten staat de arbeider
vandaag minder ver van de gegoede burgerstand dan vroeger, maar is, ondanks de
in het algemeen toegenomen democratisering en ondanks de gegroeide betekenis
van het affectie-huwelijk, de standsbarrière t.a.v. beroeps-, vriendschaps- en
huwelijkskeus minder onoverkomelijk geworden? Wellicht enigermate, doch het is
allerminst onwaarschijnlijk, dat meer dan 90% van alle huidige Nederlanders
nauwelijks enig dieper persoonlijk, voor hun levensgang bepalend, contact hebben
met leeftijdsgenoten, die tot een lagere stand behoren. Waar stand en gezin zo nauw
samenhangen, is de statustoekennende functie van het huidige gezin hier te lande
dan ook nog altijd zeer belangrijk.
De levensorde van het Nederlandse gezin is sedert het begin van deze eeuw
aanmerkelijk gewijzigd. De sociologisch relevante veranderingen, die zich zowel in
structuur als in functie door hebben gezet, komen volledig overeen met de in hoofdstuk
III geconstateerde structuur- en functiewijzigingen, die betrekking hebben op het
Westerse gezin in het algemeen. Het democratiseringsproces binnen het gezin is
voortgegaan; verlicht paternaal en parentaal despotisme week, voor zover het rond
de eeuwwisseling hier nog bestond, steeds verder voor de meer egalitaristische
houding van ouder tegenover kind; de zeggenschap van de vrouw nam toe. Dit
democratiseringsproces, gevolg van verschillende ideologische, sociale en
economische oorzaken, laat zich bepalen aan de hand van feitelijke veranderingen
binnen de gezichtskring, maar ook aan de hand van bepaalde wettelijke maatregelen,
genomen ter versterking van de positie der vrouw tegenover de man, of wel ter
versterking van de positie der kinderen tegenover de ouders. Bedoelde wettelijke
maatregelen moeten evenwel meer als een indicatie dan als een oorzaak van
veranderde opvattingen over juiste gezinsverhoudingen worden gezien. De
democratisering, die zich over de gehele linie in het gezinsleven aftekent, droeg
overigens niet een zodanig karakter, dat de verschillen in structuur, die zich in verband
met verschillen in beroep en levensbeschouwing altijd voordeden, geheel werden
uitgewist. Zo is de strenge vaderfiguur nog immer meer kenmerkend voor de
Gereformeerde dan voor de buitenkerkelijke kring.
Wanneer de veranderingen in de gezinsfunctie, die zich in de laatste decenniën
voordeden, worden samengevat, dan dient men zich wel te realiseren, dat een bepaalde
functie op zichzelve onveranderd kan zijn
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gebleven, doch een andere plaats kan hebben verkregen in de rangorde van het totale
functiecomplex. Het onderzoek leerde dan, dat, anders dan dikwijls wordt gedacht,
er niet veel reden is om aan te nemen, dat enige gezinsfunctie op zichzelve aan
betekenis zou hebben verloren in de loop van de laatste 50 jaar. Wel namen andere
instituten in toenemende mate taken op zich, die voordien alleen of nagenoeg alleen
door het gezin werden vervuld, maar dit ging gepaard met, of liever: dit vloeide voort
uit een cumulatie van culturele eisen en verlangens. Het gezin als groep van een
handjevol mensen heeft uiteraard niet de mogelijkheid om ter tegemoetkoming aan
de behoeften van zijn leden speelfilms te draaien, een menigvuldigheid van beroepen
te onderwijzen, scholing te geven in stof van kleuterschool tot universiteit en zo
meer. Wat de sterker naar voren getreden paedagogische, recreatieve en beschermende
instellingen op zich namen, was in het algemeen bemoeienis met behoeften, die van
zeer recente oorsprong zijn en welke uit dien hoofde eertijds door het gezin niet
werden vervuld. Doch het geconstateerde functiebehoud ging samen, zoals tevens
uit het onderzoek bleek, met bepaaldelijk een versterking van de koesterende functie,
waarbij zich een verandering in de beschermende functie voordeed, die de betekenis
van de versterking der eerstgenoemde onderstreept. De aantoonbare veranderingen
in het gehele functionele complex zijn van dien aard, dat moeilijk een andere conclusie
kan worden getrokken dan dat het Nederlandse gezin steeds meer koesteringsinstituut
werd. Functioneel gezien, is het Nederlandse gezin in de 20ste eeuw verder
geevolueerd van vooral economisch, voortplantings- en opvoedingsinstituut tot vooral
koesteringsinstituut. Ook deze ontwikkeling heeft over de gehele linie plaats gehad,
zoals het democratiseringsproces binnen het gezin overal te onzent voortging. Maar
evenmin als het democratiseringsproces structurele verschillen tussen diverse milieus
geheel teniet deed, wiste deze functionele ontwikkeling het verschil in functie-accent
tussen de gezinnen, behorende tot uiteenlopende maatschappelijke lagen, volkomen
uit.
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Hoofdstuk VII
Wijzigingen in het psychologisch klimaat van het gezin hier te lande
De schrijver meent te hebben aangetoond, dat zich zowel in de positie als in de
levensorde van het Nederlandse gezin sedert de laatste eeuwwisseling beduidende
veranderingen voltrokken. Ofschoon de bronnen, waaruit bedoelde veranderingen
werden afgeleid, bijeen zeer weinig omvangrijk waren, boden zij, naar zijn oordeel,
toch de mogelijkheid tot een wetenschappelijk toereikende interpretatie van
vorenbeschouwde aspecten der gezinsontwikkeling in 20ste eeuws Nederland te
komen. De beoogde beeldvorming blijft echter nog incompleet, zolang een schets
ontbreekt van de wijzigingen, die zich voordeden in de laatste 50 jaren ook in het
psychologische klimaat van het gezin.
Uit een voorgaand hoofdstuk bleek reeds, dat zich een aanmerkelijke verschuiving
laat onderkennen in de persoonlijke belevingskwaliteit ten aanzien van het huwelijk.
De ‘Situationsehe’ maakte steeds meer plaats voor de ‘Neigungsehe’, een verschijnsel,
dat niet alleen duidt op een gewijzigde normatieve instelling tegenover het huwelijk,
maar dat ook wijst op een veranderde (gevoelsmatige) beleving van de echtelijke
band. De wijze, waarop de voor hen door bepaalde normen gereguleerde
huwelijksverhouding door de partners wordt beleefd, is evenwel niet meer dan een
facet van het psychologisch klimaat, waardoor het gezin wordt gekenmerkt. Een
complete schildering van het klimaat impliceert uiteraard meer dan uitsluitend een
schets van de beleving der als zedelijk juist aanvaarde huwelijksverplichtingen door
de partners: zij houdt ook in de weergave van de beleving der ouderlijke
verplichtingen door de ouders, de beschrijving van de beleving hunner rechten en
plichten tegenover ouders, broers en zusters door de kinderen, alsmede een descriptie
van de beleving van de voor hen normatief geldende verhouding, waarin elk gezinslid
tegenover het geheel is geplaatst. Wil het karakter
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van het psychologisch klimaat in een beschouwing volledig recht worden gedaan,
dan zal dus vastgesteld dienen te worden, welke gevoelens de genormeerde verhouding
van ieder individu tot zowel het mede-gezinslid als het gezin als geheel begeleiden.
De methodologie van het sociologische onderzoek is vanzelfsprekend niet identiek
met die der psychologie. Terwijl de sociologie ‘Sinnwissenschaft’ is, is de (sociale)
psychologie nu eenmaal ‘Erlebniswissenschaft’. De menselijke zinstrevingen en de
daarmee samenhangende normen zijn veel meer duurzaam en manifest dan de
menselijke gemoedsaandoeningen. Omdat gemoedsaandoeningen zelden worden
geconserveerd (eigenlijk alleen kunstenaars hebben tot voor kort subjectieve
belevingen ‘verduurzaamd’) en daarbij in hun specifieke kleur en toon moeilijk te
verwoorden zijn, staat de onderzoeker van het psychologisch klimaat der groepen
voor een opgaaf, die zeer hoge methodologische eisen stelt. Men zou het moreel- en
attitude-onderzoek, dat vooral in de Verenigde Staten met behulp van vragenlijsten
op grote schaal wordt verricht, kunnen beschouwen als onderzoek, dat ongeveer
overeenkomt met dat van het groepsklimaat.128) Zonder het belang van deze
Amerikaanse survey-methoden tekort te willen doen, kan daarbij toch met recht
worden opgemerkt, dat zij leiden tot conclusies, die veel groter exactheid suggereren
dan in feite wordt bereikt. Zelfs is het zeer aannemelijk, dat een werkelijk diepgaand
inzicht in het groepsklimaat op geen andere wijze kan worden bereikt dan door
langdurige participatie en eveneens langdurige zeer intensieve ondervraging van de
diverse subjecten. Als dat inderdaad aangenomen mag worden, dan is voor een
historische analyse van het gezinsklimaat reeds principieel de mogelijkheid afwezig
om de in het algemeen meest geëigende methoden toe te passen. De situatiebeleving
der gezinsleden uìt voorbije tijd is immers in het geheel niet meer door participatie
en slechts onvoldoende door ondervraging aan het licht te brengen.
Ook in de wetenschap moet worden geroeid met de riemen, die men heeft. Wanneer
de in beginsel meest geschikte onderzoek-methoden niet kunnen worden toegepast,
dan zal men zich tevreden dienen te stellen met de minder geschikte. Wanneer wij
dan ook de participatie en de intensieve ondervraging moeten afschrijven voor het
onderzoek naar de verschuivingen, die zich in het klimaat van het Nederlandse gezin
gedurende de laatste halve eeuw hebben voorgedaan, dan zullen wij genoegen
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moeten nemen met de toepassing van andere, minder kans op succes biedende
methoden. Trachten wij daarom te overzien welke algemene mogelijkheden inderdaad
mogelijkheden in het kader van dit bijzondere onderzoek blijken te zijn.
Sedert psychologen en psychiaters het standpunt der zogenaamde objectivistische,
natuurwetenschappelijk georiënteerde, psychologie hebben verlaten voor de
beschouwingswijze der subjectivistische psychologie, zijn ‘belevingsprotocollen’
vervaardigd. In deze protocollen wordt op wetenschappelijk verantwoorde wijze een
descriptie gegeven van de belevingen der subjecten die als ‘proefpersoon’ of patiënt
hun introdan wel retrospecties gaven. Verondersteld dat aan een derde inzage wordt
gegeven van deze protocollen, dan kan die derde daaruit wellicht menige interessante
conclusie trekken. Men gelieve echter te bedenken, dat de bewuste protocollen zeer
overwegend betrekking hebben op een bijzondere categorie van mensen
(problematische en uitgesproken psychisch zieke personen, weinig handelbare
kinderen, misdadigers, e.d.), dat slechts in de allerlaatste decenniën op enige schaal
werd geprotocolleerd en dat het bij de protocollering in menig geval niet ging om
de vraag, hoe het subject zijn gezin beleefde. Wanneer men dit heeft overwogen,
komt men tot de conclusie, dat de eventueel beschikbare ‘belevingsprotocollen’ in
schrijvers onderzoek geen betekenende diensten kunnen bewijzen.
De bekende psychologe Charlotte Bühler heeft krachtig het pleit gevoerd voor
gebruikmaking van dagboeken bij het psychologisch onderzoek.129) Haar moet worden
toegegeven, dat het dagboek ter verkrijging van een inzicht in de belevingen der
subjecten aan de geschoolde psycholoog goede diensten kan bewijzen. Naast de
beschrijving van gebeurtenissen, die plaats vonden, treffen we in dagboeken
gemeenlijk ook een beschrijving van de gemoedstoestand aan, waarin de ‘auteur’
zich op bepaalde momenten bevond. Een voorname functie van het dagboek is, dat
degeen, die het bijhoudt, er een uitingsmogelijkheid in vindt voor zijn emotionele
beroeringen. Het is echter, helaas, zo, dat de meeste dagboek-scribenten behoren tot
de groep van 14-20-jarigen, zodat men in dagboeken zelden een ‘biecht’ kan vinden
der zeer jeugdigen en van de volwassenen. Bovendien schrijven de meeste pubers
beslist geen dagboeken. De vervaardiging van dergelijke documenten bevredigt de
behoeften van een minderheid onder de pubers, die wordt gerecruteerd uit zeer
overwegend de jeugd, behorend tot de hogere sociale milieus. Ten
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slotte is het vrijwel niet doenlijk om enkele tientallen dagboeken te verkrijgen voor
een analyse. Is bij een onderzoek als dit dus het ‘belevingsprotocol’ vrijwel
onbruikbaar, hetzelfde geldt voor het dagboek.
De historische roman kan voor het historische sociale onderzoek van belang zijn,
al moet steeds voor ogen worden gehouden, dat de schrijver vóór alles romancier is
en geen wetenschaps-beoefenaar. Uit het eerder aangehaalde werk van Jo van
Ammers-Küller en soortgelijke boeken van andere Nederlandse schrijvers laat zich
omtrent het klimaat van het Nederlandse gezin zeer wel het één en ander afleiden.
Toch kan men niet verwachten, dat louter uit analyse van bruikbare Nederlandse
familie-romans een verantwoord beeld van de verschuivingen, die plaats vonden in
het klimaat van hèt Nederlandse gezin, naar voren zou komen. Een studie van de
roman-literatuur kan waarschijnlijk wel ter nadere verificatie van langs andere weg
getrokken conclusies over het klimaat van ons gezin dienen, doch zij zelf is
ontoereikend als weg naar zulke conclusies. Waar de historische romancier de
leefregels van het milieu, dat hij behandelt, duidelijk maakt, gebeurt dit wellicht op
grond van een voorafgaande bestudering der maatschappelijke normen en opvattingen,
die zijn af te leiden uit wetsteksten, godsdienstige werken, politieke, sexuologische
en andere geschriften. Waar hij komt te spreken over de wijze, waarop de leefregels
door de subjecten uit het bewuste milieu werden beleefd, is dit doorgaans meer of
minder op basis van ‘zelf-projectie’. Niet geeft hij in feite weer, wat de historische
personen hebben beleefd (hoe zou het meestal ook kunnen?), maar wat hij in hun
situatie, begiftigd met enkele van hun manifeste eigenschappen, zou hebben beleefd.
Alleen dit laatste is al voldoende om de familie-roman niet als eerste bron te benutten
bij een onderzoek naar de veranderingen in het klimaat van het gezin te onzent.
Het lijkt onvermijdelijk, dat de poging, de verschuivingen in ons gezinsklimaat te
bepalen, wordt ondernomen als een zonder meer ‘contemplatieve’ bezigheid, waarbij
wordt overwogen, welke factoren van overwegende invloed geweest zouden kunnen
zijn op het klimaat van ons gezin en welke veranderingen in dat klimaat daaruit
zouden kunnen zijn geresulteerd. Daarmee vindt dit onderzoek naar de
ontwikkelingsgang van het Nederlandse gezin bepaaldelijk een afsluiting van
hypothetische aard. Voor de schrijver is dat weinig bevredigend, doch hij heeft, als
ieder ander, te aanvaarden, dat bij het ontbreken van voldoende betrouwbare bronnen
iedere stelligheid suggererende uitspraak onverantwoord is.
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Ondanks het ontbreken van het eigenlijk noodzakelijke descriptieve materiaal, mag
worden gehoopt op de mogelijkheid, dat enige houdbare en relevante conclusies over
de veranderingen in het klimaat van het Nederlandse gezin sedert de laatste
eeuwwisseling worden verkregen. Bedacht dient dan echter te worden, dat de wijze,
waarop de individuen hun deelhebberschap in een gezin als levensorde beleven,
bepaald wordt door een complex van onderling sterk uiteenlopende en in hun werking
misschien contrasterende factoren. Het individu leeft in zijn gezin en daarbuiten,
zodat het de levensorde van dat verband emotioneel ervaart op een manier en in een
mate, die afhankelijk zijn van zowel interne als externe factoren (resp. invloeden
van binnen en buiten het gezin). Deze hoofd-indeling aanhoudende, zij hieronder
weergegeven, welke vermoedelijk de factoren zijn, die het klimaat van ons gezin in
de laatste 5 decenniën betekenend hebben beïnvloed.

De bovenstaande 8 factoren zullen hierna in de aangegeven volgorde nader worden
beschouwd, waarna getracht zal worden het eindresultaat van hun werkzaamheid te
bepalen.
De toegenomen gezins-individualisering, die in hoofdstuk IV uitvoerig werd
behandeld, is uitdrukking van een gegroeide hoogschatting van het gezin. Zij doet
ons inzien, dat de Nederlandse mens mettertijd steeds meer zijn hoop en
verwachtingen heeft gesteld op het gezin als een kleine, intieme levensgemeenschap,
die zich van de sociale ‘Umwelt’ afsluit, omdat deze de affectief geladen wensen
der individuen niet
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vermag of uitgesproken niet wil bevredigen. Die afsluiting is niet volkomen, want
toegang tot het huis blijft verleend aan die verwanten, jegens wie sterke
sympathie-gevoelens worden gekoesterd; aan die buren, met wie men zich emotioneel
verbonden weet; aan de vrienden, opgedaan voor korter tijd of voor het leven; aan
de ‘kennissen’ ten slotte, die hetzelfde kaartspel beoefenen, dezelfde
levens-appreciaties bezitten, etc. Ofschoon de onvolledigheid der afsluiting naar de
buitenwereld moet worden toegegeven, is er toch kennelijk een sterk gegroeide,
‘reserve’ van het gezin jegens de buitenwereld. Eerder dan eertijds is men gestoord
in de eigen, ‘geïntroverteerde’ levensgang. Meer dan vroeger doet zich als norm
gelden, dat man, vrouw en kinderen ‘zichzelf’ zullen zijn binnen het gezin. Dat sluit
liefde voor het beroep of het verenigingsleven niet uit. Tot op bepaalde hoogte mogen
de medegezinsleden hun ziel leggen in het werk of in de verenigingsactiviteiten,
maar meer dan toentertijd wordt verwacht, dat de ander het gezin zal zien als het
enige milieu, waar de mens werkelijk ‘thuis’ kan zijn; als het enige milieu ook,
waarvan hij een werkelijk ‘thuis’ wil maken. Dit alles overwegende, komt men tot
de conclusie, dat de groei der gezins-individualisering de tendentie in zich draagt,
de plaats, die het gezin in het emotionele leven van het individu inneemt, te vergroten.
In het gevoelsleven van de enkeling krijgt het wijdere milieu, waarin familie en buurt
zijn begrepen, relatief een geringer betekenis, terwijl daarin de betekenis van het
engere milieu - de gezinskring - toeneemt. Uiteraard behoeft dit niet noodzakelijk
in te houden, dat de sympathie-gevoelens voor de mede-gezinsleden worden versterkt;
zelfs het tegendeel is niet uitgesloten. De gevoelsmatige ervaring van de genoten is
klaarblijkelijk niet altijd in overeenstemming met de zedelijke eis, dat aan deze
genoten een bepaalde mate van sympathie worde toegedragen. Dit is echter in wezen
een ander probleem dan de mate, waarin bepaalde mede-subjecten in het
gemoedsleven van de enkeling een plaats is ingeruimd.
Men zou de conclusie, dat de toegenomen gezins-individualisering leidde tot een
verruiming van de plaats, door de mede-gezinsleden in het emotionele leven van het
individu ingenomen, kunnen bestrijden door aan te voeren, dat het individu vandaag
toch is opgenomen in een veel omvangrijker net van menselijke relaties dan 5
decenniën geleden het geval was. Het komt schrijver voor, dat dit argument geen
steek houdt. Ofschoon hij de juistheid van deze constatering als zodanig ten volle
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beaamt, meent hij niettemin, dat de toename van het aantal relaties, waarin de enkeling
treedt, geenszins gepaard is gegaan met een toenemende dieper-emotionele gerichtheid
op, wat Cooley noemt, de ‘secondary groups’. Hij is van oordeel - en gelooft zich
daarin geruggesteund te weten door tal van sociaal-wetenschappelijke beschouwingen
-, dat de deelname van het individu in een groeiend getal van recent ontstane
maatschappelijke eenheden onder een groeiende emotionele gedesinteresseerdheid
plaats vindt. De jeugdbeweging spreekt de jongeren steeds minder aan, de vakbond,
ofschoon uitgegroeid tot een machtig lichaam, weet de arbeider niet meer werkelijk
te ‘grijpen’, de agrarische organisaties moeten klagen, dat zij hun leden veel minder
dan in het beginstadium beroeren en gelijkelijk is het gesteld in andere sferen van
‘moderne’ activiteit. Het oude levenspatroon - dat der gesloten locale samenleving,
waarin familie, buurt en kerk voorname functies vervullen - is doorbroken en heeft
plaats gemaakt voor een nieuw patroon, dat locale grenzen doorsnijdt en waarbinnen
een sterke differentiatie voorkomt. In dit kader van verandering tekent zich het
opmerkelijke gebeuren af, dat bij een breder en veelzijdiger gerichtheid van het
individu op het sociale leven zijn dieper-emotionele gerichtheid uitgaat naar een
afnemend aantal mede-subjecten, waaronder de mede-gezinsleden het meeste accent
verkrijgen. Daarom is stellig de uitspraak juist, dat de gegroeide
gezins-individualisering is op te vatten als een aanwijzing van het verschijnsel, dat
gezin en mede-gezinslid een ruimer plaats zijn gaan innemen in het emotionele leven
van de Nederlandse mens.
In het voorgaande hoofdstuk werd aangetoond, dat het gezinsleven hier te lande
in de laatste halve eeuw bleef toegroeien naar het egalitarisme. De nog rond 1900
bestaande opvattingen van een streng vaderlijk en ouderlijk gezag werden onder
invloed van uiteenlopende factoren steeds meer en steeds meer algemeen als onjuist
beoordeeld en zij maakten plaats voor gezagsidealen, volgens welke het gebruik van
machtsmiddelen door de ouders slechts in het uiterste geval tolerabel is. Paternale
en parentale macht heeft steeds meer het veld moeten ruimen voor vaderlijk en
ouderlijk begrip, waarmee de geïnstitutionaliseerde afstand, die destijds tussen ouders
(in het bijzonder: vader) en kinderen bestond, successievelijk verminderde. Deze
vermindering van de onderlinge afstand hield vermoedelijk in, dat de grondverhouding
tussen ouders en kinderen (vooral tussen de vader en zijn kinderen) in meerdere of
mindere mate een ander karakter verkreeg. Het gezin is typi-
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scherwijze, genomen als een werkelijk functionerend gezin, steeds ‘Gemeinschaft’.
Niet het nut bepaalt de aard van de verhouding tussen de gezinsleden, maar die
verhouding is gegrond op een moeilijk nader te definiëren, de persoon beheersend
gevoel van verbondenheid met het gezin als zijn groep. De houding tegenover het
medegezinslid is in laatste instantie de houding, ingenomen tegenover een functionaris
van de groep, wier welzijn oogmerk is. Naarmate nu de geïnstitutionaliseerde afstand
tussen de gezinsleden groter is, is het mede-lid meer functionaris dan persoon in de
belevingswereld van het individu. Wordt die afstand geringer, bijv. doordat paternale
en parentale macht wijken, dan wordt in geringer of betekenender mate een
voorwaarde vervuld tot de beleving van de ander als juist in de eerste plaats persoon.
Volgens Oldendorff ‘blijkt genoegzaam dat wij verschillende “grondhoudingen”
van de mens tot zijn mede-mens hebben te onderscheiden. Het gaat hier niet om
verschillende sentimenten. De kwestie gaat dieper; het betreft fundamentele
verschillen in de wijze van zijn met of tegenover de ander. Het zijn verschillende
“dimensies” waarin de communicatie zich voltrekt en waarbinnen de sentimenten
hun geëigende speelruimte bezitten.’130) Onder deze grondhoudingen is de persoonlijke
verhouding te noemen, waarvan Oldendorff zegt: ‘Vanzelfsprekend zijn alle
tussenmenselijke relaties persoonlijk in die zin, dat zij twee personen verbinden.
Maar wij bedoelen hier de relatie, die Martin Buber aanduidt met “Ich-Du”, welke
volgens Marcel zich afspeelt in de zône van het “Etre”, in het “je suis avec...” Dit
betekent geen versmelting, waarin het eigene wordt prijsgegeven of de ander aan
mij gelijk gemaakt wordt, maar de ontmoeting van een Gij als ander, in de vrijheid
van zijn zelfstandigheid, en zijn eigen waarde, in de volheid van zijn persoon.
Sprekend over de vriendschap heeft Lacroix de aard van deze relatie kernachtig
verduidelijkt: “L'amitié est la découverte de soi-même et de l'autre dans un au-delà,
qui fonde en même temps la distinction et la liaison”.’131) Onmiskenbaar kan de hier
bedoelde persoonlijke verhouding slechts dan zich ontwikkelen, wanneer een zekere
gelijkheid, althans de erkenning van gelijkwaardigheid, der bewustje subjecten is
verwerkelijkt. Kan uit de verandering, die zich voortzette in de gezags-betrekking
tussen ouders en kinderen uit het Nederlandse gezin, niet met stelligheid het ontstaan
van een meer persoonlijke grondverhouding tussen de oudere en jongere gezinsleden
worden geconcludeerd, wel mag uit deze ver-
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andering worden besloten, dat een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van
zulk een grondverhouding werd vervuld.
Toegenomen gezins-individualisering en -democratie mogen psychologisch worden
vertaald als respectievelijk gegroeide betekenis van het gezin in hel emotionele zijn
der subjecten en verhoogde mogelijkheid tot de ontwikkeling van een persoonlijke
verhouding tussen man en vrouw, alsook tussen ouders en kinderen. Het gezamenlijk
effect van deze beide wijzigingen in de levensorde van het moderne Nederlandse
gezin is voor het psychologisch klimaat van dit gezin in ieder geval geweest, dat de
verhouding tussen de gezinsleden sterker emotioneel geladen werd. De toegenomen
accentuering van het gezin als koesterings-instituut - weliswaar nauw samenhangend
met de beide hierboven behandelde veranderingen in de levensorde van het gezin,
maar niettemin uit zichzelf oorzakelijk werkzaam - is eveneens een verschijnsel,
waaruit een groter emotionele geladenheid der verhoudingen tussen de gezinsleden
resulteerde. De morele eis, dat het gezin voor alles koeste-rings-instituut dient te
zijn, betekent immers, dat van de gezinsleden in hun betrekking tot elkander die
grondhouding verwacht wordt, welke hiervoren als de persoonlijke werd aangeduid.
Geldt deze eis, dan is de vader, die zonder meer zorg draagt voor de opvoeding en
het levensonderhoud van zijn kinderen (in bepaalde stadia der geschiedenis een
voortreffelijke vader!) iemand, die duidelijk tekortschiet. Van hem wordt verwacht,
dat hij in zijn relatie tot zijn kinderen zijn totale persoonlijkheid ‘inzet’ en dus
tegenover hen meer is dan de ‘functionaris’, dan de man met slechts een bepaalde
rol-opdracht, passend bij zijn bijzondere status in het gezin. Geldt deze eis, dan is
het kind, dat zich zonder meer een ‘gehoorzaam, bescheiden en dankbaar’ kind
betoont, eveneens te veel functionaris; zoals van de vader (en de moeder) een volledige
persoonlijke inzet wordt verlangd, wordt deze ook van het kind verwacht.
De beschouwde veranderingen in de positie en de levensorde van het Nederlandse
gezin moeten de betekenis van gezin en mede-gezinslid in de belevingswereld van
de gemiddelde Nederlandse mens hebben doen toenemen. Een andere conclusie lijkt
schrijver niet mogelijk. Begrijpelijkerwijs is geen schaal beschikbaar, met behulp
waarvan zou kunnen worden aangegeven, hoe ver deze betekenis-toename is gegaan.
Het gaat hier trouwens om een verschijnsel, dat te zeer kwalitatief van karakter is
om het op enigerlei wijze door kwantificatie te verduidelijken.

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

218
Een versterking der emotionele geladenheid van de verhoudingen binnen het gezin
behoeft, zoals voren reeds opgemerkt, niet noodzakelijk samen te gaan met groeiende
harmonie tussen de gezinsleden. In bepaalde omstandigheden kan het zelfs redelijk
zijn, te veronderstellen, dat met zulk een versterking juist een groeiende disharmonie
tussen de leden van het gezin gepaard gaat. Wanneer de gezinsgenoten immers relatief
veel van elkander verwachten, is de mogelijkheid groot, dat zij in hun wederzijdse
verwachtingen worden bedrogen. Gaan de kinderen van de verwachting uit, dat hun
vader na thuiskomst bij de electrische trein zal neerhurken om actief mee te spelen,
doch de vermoeide heer des huizes, met zijn gedachten nog steeds bij zijn zaken,
valt neer in een luie stoel, dan is daarmee een oorzaak gegeven voor een mogelijk
wederzijds conflict. Het is een vandaag veel gehoorde klacht, dat gezinsleden langs
elkander heen gaan leven, dan wel sterk geprikkeld zijn. Het is onmogelijk om
nauwkeurig te bepalen, of een dergelijke klacht bij de huidige omstandigheden meer
grond heeft dan bij de vroegere. Wel spreekt uit dit klagen de frustratie van een
behoefte, die mettertijd sterker is geworden, n.l. het verlangen, dat de gezinsleden
in elkanders leven zullen opgaan. Is zich wellicht bij een versterking van dit verlangen
een situatie gaan voordoen, waarin het bij uitstek moeilijk is, elkander als gezinsleden
dat te geven, wat primair wordt verlangd?
Wanneer het totale veld van meer recente sociale veranderingen in ogenschouw
wordt genomen, dan kan allereerst worden geconcludeerd, dat eigenlijk slechts één
verschijnsel tegemoet is gekomen aan de versterking van het verlangen, dat het gezin
allereerst koesteringsgroep zal zijn. Dit verschijnsel is de toename van de vrije tijd
in de overgrote meerderheid der Nederlandse gezinnen. Bij een groeiende
‘economische’ overbelasting van de vaders uit bepaalde gezinnen (de gezinnen van
zakenlieden, intellectuelen in sociaal-organisatorische functies en hogere ambtenaren)
is waar te nemen een belangrijke winst aan vrije tijd in de gezinnen, behorend tot de
middelbare en lagere milieus. In een ander verband werd dit reeds naar voren gebracht.
Deze winst betekent, dat veel meer dan rond 1900 nog het geval was, voor de
gezinsleden de mogelijkheid bestaat, gezamenlijk op te gaan in bepaalde hobby's of
in een goed, d.i. persoonlijk, gesprek. Uit de schets, die Brugmans heeft gegeven
van de omstandigheden, waaronder de Nederlandse arbeidersbevolking tegen het
eind der 19de eeuw nog leefde, laat zich gemakkelijk afleiden, dat onze arbeiders
een bestaan voerden, dat allerlei
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elementen in zich droeg, waardoor de ‘persoonlijke’ grondverhouding dikwijls weinig
ontwikkelingskans werd geboden. Afgesloofde mannen en vrouwen, afgesloofde
kinderen zelfs, daarmee in verband verruwing der zeden, waaronder te begrijpen
hardhandige behandeling van de jeugd door de ouders, dronkenschap e.d. Onder de
kleine zelfstandigen lagen de zaken anders. In hun milieu minder ruwheid en minder
excessen, maar toch ook daar een zeer zware economische belasting van hen, die
maar enigszins tot werken in staat werden geacht, Het zou te ver gaan, wanneer werd
geconcludeerd, dat bij de juist geschetste situatie de mogelijkheid zou hebben
ontbroken tot een persoonlijke grondverhouding tussen de gezinsleden. Ook onder
de vele, dikwijls afgematte mensen, wier leven in het teken van de harde, langdurige
arbeid stond, mogen we betrekkingen aannemen van diepe wederzijdse genegenheid.
Toch lijkt het accent in die tijd meer te vallen op de betrekking met de lotgenoot,
met de kameraad, die ten slotte - met Vierkandt - mag worden opgevat als de
vertegenwoordiger van de groep, waarmee men zich verbonden weet.132) De door
meer vrije tijd geschapen existentie-mogelijkheden kunnen worden gezien als een
tegemoetkoming aan de zich aftekenende versterking van het verlangen tot een meer
persoonlijke verhouding tussen de gezinsleden. In dit verband mag nog worden
gewezen op een beschouwing van Ydo in diens studie ‘Plezier in het werk’, waarin
hij, aanknopend bij de bekende Duitse psycholoog Stern, twee achtereenvolgende
fasen onderscheidt in de ‘instelling’ van de arbeider.133) Aan het begin van deze eeuw
praevaleerde nog de groepssolidariteit, nu praevaleert eerder de behoefte tot
persoonlijke ontplooiing.
Onmiskenbaar is in de laatste eeuw de jacht naar het maatschappelijk succes steeds
in betekenis toegenomen. ‘The neurosis of our time’ vindt één van zijn belangrijke
wortels in de toegenomen spanning tussen de aspiraties, die de mens kan koesteren,
en zijn potentiële kunnen.134) Werden eerder dikwijls zeer hoge eisen aan het physiek
van de mens gesteld, nu is het accent komen te vallen op mentaal
uithoudingsvermogen. Onze kinderen, beter gekleed en gevoed dan die van
voorgaande generaties en wettelijk beschermd tegen het tillen van zware materiële
lasten in onhygiënische werkplaatsen, zijn er, physiek gesproken, goed aan toe, doch
wij doordringen hen dagelijks van de noodzaak, tot het uiterste te woekeren met de
talenten. Zij moeten en zullen slagen in een wereld, die het uiterste van geest en
psyche vraagt om te slagen.
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De arbeiderszoon moet kantoorman worden, de telg van de intellectueel kan het al
niet voor minder doen dan zijn uiteraard eerzuchtige vader. Dat de ‘neurosis of our
time’ bestaat, behoeft hier geen bewijsvoering, zoals het evenmin nodig is in dit
kader in te gaan op het feit, dat hij verband houdt met de exorbitante eisen, die wijzelf
en de maatschappij in geestelijk en psychisch opzicht aan ons stellen. De vraag is
echter, hoe en in hoeverre een neurotiserende maatschappelijke structuur en een
neurotiserend maatschappelijk tempo hun weerslag zouden kunnen vinden in de
verhoudingen binnen het gezin. Zien wij het wel, dan roept een durende materiële
armoede vooral een verstomping van de geest op (vgl. Brugman's beschrijving van
de 19de eeuwse arbeider), terwijl durende sterke spanning tussen aspiratie-niveau
en reële mogelijkheden niet primair tot verstomping, doch tot sterke prikkelbaarheid
leidt, die gemakkelijk haar uitweg zoekt in een negatief gedrag tegenover de
medemens. Het laat zich daarbij denken, dat, gegeven de nog altijd hiërarchische
structuur van de ruimere sociale omgeving, het geneuro-tiseerde individu zijns
gelijken, bijv. de mede-gezinsleden, dikwijls als zijn ‘slachtoffers’ kiest. De neuroticus
kan zijn huisgenoten voortdurend opjagen, hen uitgesproken tyranniseren, er op uit
zijn hen te kwetsen en zo meer. Het is dan ook geen uitzondering, dat de neurotische
mens zijn huisgenoten eveneens tot neurotici maakt. We zien de gefrustreerde vader,
moeder of zoon zodanig de ‘toon’ aangeven in het gezin, dat het ganse gezin
gefrustreerd raakt. Er ontstaat een hoogst merkwaardige situatie, want, terwijl de
betrokken gezinsleden elkanders steun en begrip ten zeerste begeren, zijn hun
gedragingen van dien aard, dat zij elkander juist voortdurend tot een kwelling zijn.
Weliswaar is het woord ‘neurose’ tot een mode-term geworden, lijkt het zelfs, dat
het al of niet vermeend ‘bezit’ van een ‘neurose’ menig modern mens een gevoel
geeft van ‘gepaste trots’, doch dit neemt niet weg, dat in een maatschappij, waarin
de individuele ambities steeds sterker worden, de betrekkingen tussen de gezinsleden
inderdaad spoediger ‘kortsluiting’ vertonen. Het is een te speculatieve bezigheid, te
trachten een uitspraak te doen over de mate, waarin gedurende de laatste halve eeuw
het neurotisch complex de gezinsverhoudingen voortgaand heeft gestoord. Er mag
echter mee gerekend worden, dat de toename der individuele aspiraties in haar
psychische consequenties (neurosevorming) het versterkte verlangen naar een
persoonlijke grondverhouding binnen het gezin dikwijls ernstig is gaan doorkruisen.
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Het gezin is - om met Sorokin te spreken, maar diens bedoeling te amenderen - steeds
‘one of the most complex multibonded groups.’135) Gekenmerkt door een grote
solidariteit tussen zijn leden onderling (vgl. Sorokin), behoren deze leden tegelijkertijd
als afzonderlijke individuen tot een groter of kleiner aantal andere groepen. De man
is bijv. tevens lid van zijn familie, van de locale eenheid, waaruit hij afkomstig is,
van een bepaalde onderneming, van een tennisclub en een politieke partij. Zijn vrouw
is blijven behoren tot haar familie en haar ruimer milieu van herkomst, ze is
aangesloten bij een huisvrouwenvereniging, een zangclub en een organisatie voor
maatschappelijk werk. Zijn dochter, die lid is van verschillende andere groepen en
organisaties, participeert niet in die maatschappelijke eenheden, waar zijn zoon deel
van uitmaakt. Schrijver dezes is zich bewust, dat het Nederlandse gezin van 50 jaar
geleden reeds dikwijls niet meer kan worden opgevat als, wat Saal noemt, een open
gezin, een eenheid, die hecht geïntegreerd is in een kleine, gesloten locale
samenleving. Hij weet ook, dat niet ieder huidig gezin hier te lande - om opnieuw
Saal's terminologie te gebruiken - een gesloten gezin is, een verzelfstandigde eenheid,
waarvan de leden participeren in een maatschappij, die zich aanzienlijk verder uitstrekt
dan buurt, dorp of stadswijk. Het is echter onmiskenbaar zo, dat in de loop der laatste
halve eeuw zich algemeen de tendentie heeft voorgedaan van een afnemende relatief
uniforme psychisch-geestelijke-beïnvloeding door een nabije omgeving van de
gezinsgroep als totaliteit en van een toenemende relatief gedifferentiëerde
psychisch-geestelijke beïnvloeding van het individuele gezinslid door een verre
omgeving. In de loop dezer eeuw is een duidelijke toename te constateren in de mate,
waarin het individuele gezinslid deel heeft aan het leven van groepen, die de overige
gezinsleden verre blijven. In andere woorden gesteld: het is waarneembaar, dat het
individuele gezinslid vandaag, in vergelijking met een vijftal decenniën geleden, een
omvangrijke ‘eigen wereld’ bezit. Belangrijk meer dan eertijds zijn de vader, de
moeder en de kinderen elk drager van een complex van geestelijke inhouden, die de
overige gezinsleden niet in zich dragen. Dientengevolge is heden ten dage de kans,
dat de gezinsgenoten elkander zullen ‘misverstaan’, aanmerkelijk groter dan aan het
begin van de periode, waarover schrijvers onderzoek zich uitstrekt. Doordat de zoon
uit het boerengezin, anders dan de vader, een ruimere schoolse opleiding heeft
genoten, zullen de levensappreciaties van de bewuste vader en de bewuste zoon reeds
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gemakkelijk sterk contrasteren, wat hun wederzijdse waardering en onderling
vertrouwen in de weg kan staan. De eenvoudige arbeidersvrouw uit het dorp en haar
dochter, die winkelmeisje is in een stedelijke zaak, zal het dikwijls moeilijk vallen
onderling vertrouwen te verkrijgen of te bewaren, omdat zij geestelijk op grote afstand
van elkander zijn gaan leven. Het zijn slechts twee voorbeelden van de allengs
omvangrijker geworden eigen geestelijke wereld van het individuele gezinslid, waaruit
licht de moeilijkheid voortvloeit, dat de gezinsleden elkander onvoldoende verstaan,
hoezeer bij hen ook het verlangen tot wederzijds begrip aanwezig mag zijn.
De conclusie van menige sociaal-wetenschappelijke onderzoeker, dat het gezin
aan steeds groter ‘levensgevaar’ werd blootgesteld, vond niet zelden haar grond in
een aan het gezin toegeschreven functieverlies. Schrijver dezes moest evenwel
vaststellen, dat zulk een functieverlies voor het 20ste eeuwse Nederlandse gezin
onbewijsbaar is. Wanneer niettemin wordt besloten tot een toegenomen kwetsbaarheid
van het gezin hier te lande, dan is dat krachtens o.m. het argument, dat de gezinsleden
voortdurend meer in ‘eigen werelden’ kwamen te leven. Het is overigens te hopen,
dat dit bijzondere ‘separatisme’ binnen de gezinnen in de toekomst, zowel uit
sociologisch als uit psychologisch gezichtspunt, ruim de aandacht krijgt.
Het lijkt, dat de verhoging van het aspiratie-niveau en de gegroeide omvang van
de ‘eigen wereld’ van het individuele gezinslid mogen worden opgevat als factoren,
die een belangrijke betekenis hebben gehad ten aanzien van de wijze, waarop de
gezinsleden de gezinsorde beleven. Het is vermoedelijk verantwoord, wanneer wordt
gesteld, dat deze beide verschijnselen zich hebben voorgedaan in vrijwel alle gezinnen
uit alle maatschappelijke lagen, zowel op het land als in de stad. Van de toegenomen
migratie over lange afstand kan niet worden gezegd, dat zij een verschijnsel is, dat
van doen had met bijkans alle Nederlandse gezinnen. De gezinnen, die in de laatste
halve eeuw over grotere afstand migreerden, bleven een vrij kleine minderheid
vormen van alle gezinnen hier te lande. De toename der migratie naar een verder
gelegen omgeving mag echter worden gezien als een aan een groeiend aantal gezinnen
gestelde opgaaf van aanpassing aan een in vele opzichten geheel vreemd milieu.
Vooropgesteld, dat hierover nog niets is onderzocht, mag toch worden aangenomen,
dat de confrontatie met een
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geheel nieuw physisch en sociaal milieu als eigen woonplaats bijna altijd zekere
aanpassingsmoeilijkheden oproept, die gemakkelijk een storende invloed uitoefenen
op de goede verhouding tussen de gezinsleden. Terwijl de man misschien door zijn
werk een gemakkelijk ‘entree’ verkrijgt in zijn nieuwe omgeving, is het voor de
vrouw mogelijk uitgesloten ‘toegang’ in haar nieuwe milieu te verkrijgen. Wellicht
zijn de kinderen - nu eenmaal flexibeler dan de volwassenen - spoedig in hun nieuwe
woonplaats ingeburgerd, terwijl de ouders de aansluiting blijven missen. Natuurlijk
zijn de aanpassingsmoeilijkheden en de daar mogelijk uit voortvloeiende verstoring
van de goede verhoudingen binnen het gezin, zoals die bij onze binnenlandse migratie
kunnen ontstaan, niet vergelijkbaar met die, welke zich blijken voorgedaan te hebben
voor de Oost- en Zuideuropese immigranten in Amerikaanse steden als Chicago.136)
Niettemin, de toegenomen binnenlandse migratie over langere afstand moet worden
gezien als een verschijnsel, dat het behoud van harmonische gezinsverhoudingen in
een toegenomen aantal gezinnen in de weg is gaan staan.
Ofschoon zij evenmin op een meerderheid der gezinnen betrekking heeft, mag
worden verondersteld, dat de sedert de 2de wereldoorlog zo zeer toegenomen
woningnood een belangrijker interveniërende factor in de gezinsrelaties is als de
gegroeide migratie over langere afstand. Het leed, dat de gedwongen inwoning aan
een groot aantal Nederlandse gezinnen is gaan berokkenen, laat zich moeilijk peilen.
Volkomen terecht is door de Gezinsraad in een kort geleden verschenen rapport er
op gewezen, dat de gedwongen inwoning het gezinsleven misvormt en ondermijnt,
maar dat de gevolgen daarvan niet spectaculair naar buiten komen. ‘De ongunstige
invloed heeft plaats als een sluipend proces.’137) Men kan allerlei moeilijkheden in
de betrekkingen tussen de gezinsleden als mogelijke gevolgen van het gedwongen
inwonen opsommen. De uit onze ernstige woningnood voortgekomen inwoningen
stellen echter de betrokkenen, evenals de verhoging van het aspiratie-niveau dat doet,
aan neurotiserende invloeden bloot, die de verhoudingen tussen de gezinsleden
onderling ernstig kunnen verstoren. Men kan zich trouwens afvragen, of de
inwoningen, waarvan hier sprake is, als zodanig niet moeten worden opgevat als één
der meest bezwarende discrepanties tussen wens en werkelijkheid van de moderne
mens. De mens van vandaag moge veel begeren, wat nauwelijks, althans zeer moeilijk
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bereikbaar blijkt - daaronder is het bezit van een eigen gezinswoning in ieder geval
een zeer voornaam punt.
In het psychologisch klimaat van het Nederlandse gezin hebben zich gedurende deze
eeuw verschuivingen voorgedaan van wezenlijke betekenis. Het gezin verkreeg een
steeds ruimer plaats in de belevingswereld der individuen, terwijl het medegezinslid
steeds meer als (bijzondere) persoon en steeds minder als groepsfunctionaris werd
beleefd. Daaraan was inhaerent een toenemende wederzijdse verwachting, die moeilijk
is te honoreren. De verwachting n.l., dat het mede-gezinslid zich aan ons zonder
enige reserve zal ‘uitleveren’. Waar wij echter onzerzijds buiten staat zijn onze totale
persoonlijkheid ‘prijs’ te ‘geven’ aan de ander, daar mogen wij rekenen, dat die ander
zich evenmin aan ons ‘uitlevert’, althans dat zal blijven doen. Het is dan ook
waarschijnlijk, dat het moderne gezinsleven veelvuldiger dan dat uit vroeger tijd het
merkteken draagt van teleurstelling en verloren illusies, maar daarnaast is het zeker,
dat dit moderne gezinsleven veelvuldiger dan dat uit het verleden menselijke warmte
en wederzijds begrip representeert. De teleurstellingen en verloren illusies, die de
mens bezit, zijn dikwijls moeilijk in hun grond te vatten. Het is evenwel, waar het
gaat om de moderne Nederlander in diens relatie tot zijn gezin, aannemelijk, dat de
decepties ten slotte vooral voortkwamen uit hoge (te hoge?) aspiraties in de strijd
om het bestaan en uit verregaande (te verregaande?) individuatie als gevolg van een
toegenomen differentiatie der sociale wereld.

Eindnoten:
128) Zie bijv.: D. Krech and R.S. Crutchfield: ‘Theory and problems of social psychology’ (New
York, 1948).
129) Dr Charlotte Bühler: ‘Psychologie der puberteitsjaren’ (Utrecht, 1950).
130) Prof. Dr A. Oldendorff: ‘De psychologie van het sociale leven’ (Utrecht, 1953), blz. 49.
131) idem, blz. 50.
132) vgl.: A. Vierkandt: ‘Gesellschaftslehre’ (1928).
133) Dr Ir M.G. Ydo: ‘Plezier in het werk’ (Leiden, 1947).
W. Stern: ‘Allgemeine Psychologie’ (Haag, 1950).
134) vgl.: K. Horney: ‘De neurotische persoonlijkheid van onze tijd’ (Amsterdam, 1951) Hoofdstuk
XV.
135) P.A. Sorokin: ‘Society, culture and personality’ (New York, 1947), blz. 246.
136) vgl.: F.M. Thrasher: ‘The gang’ (Chicago, 1927).
137) Gezinsraad: ‘Huisvesting van jonge gezinnen’, 1957, blz. 6.
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Hoofdstuk VIII
Besluit
Wanneer schrijver hier, door de resultaten samen te vatten, zijn onderzoek besluit,
dan doet hij dat in de hoop te hebben bijgedragen tot het verwezenlijken van een
tweetal wenselijkheden, n.l. de ontwikkeling van adequate theorie over het gezin en
de verdere verdieping van ons nog altijd zeer geringe inzicht in het
veranderingsproces, dat zich ten dele reeds voltrok, anderdeels nog bezig is zich te
voltrekken aan de basis van onze nationale samenleving. Hij voelt zich overigens
gedrongen nogmaals uit te spreken, dat hij zich van het begin af aan bewust was,
zich een taak te hebben opgelegd, die, zelfs indien ‘met vaste trouw volvoerd’, voor
anderen en hemzelf nog enorm veel te doen zou laten zowel t.a.v. de opbouw der
gezinstheorie als met betrekking tot een voldoende perspectivische beeldvorming
van het Nederlandse gezin. De schrijver meent, dat de hier liggende studie in zichzelf
voltooid is; hij pretendeert echter geenszins, dat hij het nu wel weet. Hoe meer men
zich verdiept in het ‘hoe’ en ‘waarom’ der maatschappelijke samenhangen, hoe meer
men overtuigd raakt van de beperktheid der menselijke waarnemings- en
verklarings-mogelijkheden. Dat mag evenwel niet doen versagen. Ook waar de
wetenschappelijke ontwikkeling als het ware voetje voor voetje voortgaat, kan zij
toch een zeer grote - en daarbij wenselijke - invloed hebben op de persoonlijke en
maatschappelijke beslissingen van het geldende moment.
De resultaten van het theoretische onderzoek kunnen zeer kort worden samengevat,
omdat reeds aan het slot van hoofdstuk II een hopelijk niet mis te verstane
samenvatting van de gezinstheoretische inzichten, die schrijver zich door
literatuurstudie eigen maakte, werd gegeven. Hij concludeerde dan, dat het gezin
instituut is en als zodanig een, van plaats en tijd afhankelijke, bijzondere positie
tussen andere instituten inneemt. Daar de sociale instituten elk op zichzelve
uitdrukking zijn van door de samenleving gehuldigde normen en deze normen tot
elkander
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in een hiërarchische verhouding staan, kent iedere maatschappij een institutionele
hiërarchie, die bij een vèrgaande maatschappelijke differentiatie weliswaar moeilijk
te onderkennen kan zijn, doch niettemin voor iedere menselijke maatschappij, wanneer
en waar ook, kenmerkend is. Wil men dan ook de betekenis van het gezin voor
persoon en ruimer sociaal verband in een willekeurige situatie verstaan, dan is dit
alleen goed mogelijk, wanneer o.m. het karakter van de institutionele hiërarchie en
de positie van het gezin in de institutionele rangorde zijn onderkend. In concreto
dient de vraag te worden beantwoord, in hoeverre, volgens het geldende
waardensysteem, het ene instituut praevaleert boven het andere en welke instituten
het zijn, waaraan het gezinsleven ondergeschikt is. Naast een analyse van de positie
van het gezin in de institutionele hiërarchie is noodzakelijk een analyse van het
karakter van dit instituut, wil men komen tot een zo indringend mogelijk begrijpen
van de betekenis dezer kleine mensengroep voor individu en maatschappij in de
concrete situatie. Aangetoond zal moeten worden ook, welke de aard is van de
levensorde van het gezin, met andere woorden, welke door de gevestigde normen
bepaalde verhoudingen tussen de gezinsleden bestaan en welke, eveneens op geldende
normen berustende, activiteiten door de leden als zodanig worden volbracht. Daar
het gezinsleven echter meer is dan levensorde, de genoten de ‘voorschriften’, die zij
in hun onderlinge betrekkingen en gemeenschappelijke activiteiten geldend weten,
op enige wijze beleven (als strokend of strijdig met hun subjectieve verlangens,
belangen en aandriften), kan geen enkel gezinsonderzoek voldoende relevant zijn,
wanneer niet tevens de aandacht uitgaat naar de beleving der voor hen geldende orde
door degenen, die het gezin vormen.
Een adequate analyse van het gezinsleven van het moment als wel van dat in zijn
ontwikkeling over een langere of kortere periode zal dus moeten inhouden, dat de
onderzoeker zich richt op een drietal aspecten. Hij zal oog moeten hebben voor de
hiërarchische verhouding tussen het gezin en andere instituten, voor de levensorde
der kleinste verwanten-groep (structuur en functie), alsook voor de wijze, waarop
de gezinsleden de levensorde beleven. Waar het huwelijk voorwaarde is tot het
ontstaan van gezinsleven en tevens een zeer belangrijk element van de structuur
vormt, verdient deze, door de maatschappij het hoogst gewaardeerde, sexuele
verhouding in het kader van de analyse steeds een ruime plaats in te nemen.
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Bovenstaande inzichten bepaalden dan ook de weg, die schrijver volgde bij zijn
poging, een dieper inzicht te verwerven in de ontwikkelingsgang van het Nederlandse
gezin gedurende de eerste helft van de 20ste eeuw.
Wanneer men als sociaal onderzoeker spreekt of schrijft over het Nederlandse
gezin, dan gaat het om een type, om een gezin, dat, ofschoon vermoedelijk in de
vaderlandse werkelijkheid nergens zijn absolute gelijke vindend, het inzicht in die
werkelijkheid vermag te verdiepen, doordat het de relevante algemene kenmerken
en tendenties van de vormen-rijke realiteit behelst. Het zo bedoelde Nederlandse
gezin is in de loop der 20ste eeuw belangrijk veranderd. Uit schrijvers' onderzoek
bleek dat het gezinsleven te onzent gedurende de laatste decenniën in eigenlijk alle
opzichten aan wijziging onderhevig was. Volstaan zij hier met een puntsgewijze
opsomming van de voornaamste veranderingstendenties:
a) anders dan vóór het einde der 19de eeuw tekent zich in alle maatschappelijke
lagen de gezins-individualisering af. Overal komt nu het verlangen tot
ontwikkeling, dat het gezin zal zijn een groep, die in hoge mate het recht van
zelfbeschikking toevalt. De contrōle, steeds door familie en buurt uitgeoefend,
wordt hoe langer hoe meer ervaren als een verouderde situatie, die uitdrukking
geeft aan morele voorstellingen, welke als overwonnen dienen te worden
beschouwd. De moderne opvatting van het gezin als een gesloten levenseenheid
vindt haar belangrijke uitdrukking in een afname van het familiaal verkeer en
het buurtcontact. De gezins-individualisering of -emancipatie betekent uiteraard,
dat familie en buurt minder dan eertijds zich gedrongen voelen aan de bij het
gezin voorkomende behoefte tot hulpverkrijging van derden tegemoet te komen.
Als instanties van gezinsbijstand komen echter naar voren gespecialiseerde
instituten van sterk uiteenlopende aard (o.a. het Groene Kruis, kraamcentra,
begrafenisverenigingen, organisaties voor maatschappelijk werk) en, last not
least, de Overheid. De veranderde relatie tussen gezin en Overheid komt vooral
hierin naar voren, dat de laatste steeds meer is doordrongen geraakt van de
noodzaak het gezin te steunen als gezin, als een sociale eenheid, van bijzondere
betekenis voor het welzijn van mens en maatschappij. De Overheid is zich
daarbij bewust geworden, dat haar steun zich dient uit te strekken over alle
aspecten van het gezinsleven, dus ook met name moet omvatten

G.A. Kooy, Het veranderend gezin in Nederland

228
hulpverlening tot het hervinden van de eventueel gestoorde wederzijdse
aanpassing tussen de gezinsleden. Tegelijkertijd is zij er echter van doordrongen,
dat het niet op haar weg ligt om het gezin doelen voor te schrijven. Het is dan
ook niet verwonderlijk, dat de Overheid haar zorg voor het gezin in ons land
met zijn grote geloofs-verscheidenheid delegeert aan bijzondere organen, waarin
de stem der verschillende levensbeschouwingen is vertegenwoordigd.
b) de periode na 1900 is een tijdvak, waarin het getal der gezinnen, die geen of
nauwelijks enige band met een kerk onderhouden, verder is gegroeid, doch
anderzijds lijkt in datzelfde tijdvak ook het aantal gezinnen te zijn toegenomen,
dat welbewust en krachtens diepere innerlijke overtuiging de kerkelijke
jurisdictie over gezin en huwelijk aanvaardt.
c) met betrekking tot het huwelijk deden zich enkele veelbetekenende wijzigingen
voor. In de eerste plaats werd vrijwel gemeengoed de gedachte, dat het individu
een aanspraak op het aangaan van een huwelijk kon doen geldend maken als
een zedelijk recht, waarvoor het al of niet vermeend familiebelang heeft te
wijken. In de tweede plaats - en het is niet minder belangrijk - vond vrijwel
algemeen de idee erkenning, dat het individu de vrijheid dient te worden gelaten
degeen te huwen, die het op affectieve grond als huwelijks-partner meent te
moeten verkiezen boven iedere ander. Een en ander vond zijn feitelijke
uitdrukking in een hogere huwelijksfrequentie en in de afname van het aantal
‘mariages de raison’. Een derde belangrijke wijziging is, dat de echtscheiding
steeds minder als een morele onmogelijkheid werd gezien, hetgeen zo goed als
zeker verband houdt met de gedachte, dat het huwelijk dient te berusten op
wederzijdse affectie.
d) onder alle sociale lagen, zij het hier meer, daar minder, heeft zich dieper de
overtuiging vastgezet, dat ouderlijk gezag in wezen dient te berusten op het
geestelijk overwicht der ouders over hun kinderen, verkregen door kennelijk
grotere levenswijsheid en het klaarblijkelijke vermogen om het kind in zijn
bijzondere individualiteit te verstaan en te eerbiedigen. Onder alle lagen ook is
het besef verder doorgebroken, dat de huwelijkspartners in een verhouding van
gelijken naast en tegenover elkander dienen te staan. De hier gesignaleerde
ideeën van groter ‘gezins-democratie’ hebben hun uitdrukking gevonden zowel
in meer ‘democratische’ feitelijke verhoudingen als
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in meer ‘democratische’ juridische verhoudingen. Gezien de gecodificeerde
rechtsbedeling en het rechtsbewustzijn, in de gezinsleden levend, is het
Nederlandse gezin van vandaag veel meer een sociale eenheid met
egalitaristische structuur dan dat van rond de laatste eeuwwisseling. De gedachte
van vaderlijke en ouderlijke macht werd steeds meer teruggedrongen door de
gedachte van ouderlijk innerlijk gezag. Bovendien ging meer het besef leven,
dat het ouderlijk recht eer een recht over dan op het kind is.
e) het Nederlandse gezin werd steeds meer van een instituut, belast met de zorg
voor het dagelijks brood, voor voortplanting en opvoeding, tot een
koesterings-instituut. Deze tendentie komt niet neer op een afgenomen betekenis
der eerste drie functies als zodanig, maar op een veranderde accentlegging. In
de verschuiving binnen het functie-complex van het gezin, waarop hiervoren
werd gewezen, drukt zich uit, dat huwelijks- en gezinsleven meer dan eertijds
worden geïnterpreteerd als mogelijkheden tot volledige ontplooiing van de eigen
individualiteit. Hierbij moet worden gedacht aan zowel de toegenomen
individualisering als aan de ‘verkilling’ van het ruimere maatschappelijke
patroon.
f) in de belevingswereld van het individu heeft het gezin mettertijd een ruimer
plaats verkregen. De enkeling identificeerde zijn leven steeds meer met dat van
zijn gezin en daartegenover minder met dat van zijn grotere verwantengroep en
zijn locale eenheid. Bovendien werd de grondhouding tegenover de
mede-gezinsleden meer persoonlijk. Het mede-gezinslid werd - de toegenomen
frequentie van huwelijken op affectieve basis wijst reeds in die richting - meer
de vriend dan de kameraad. Gold eerder het ‘Ich und Du im Wir’ zeer
overwegend, nu kwam sterker in het emotionele bewustzijn naar voren het ‘Ich
in Dir und Du in mir’!138) Het is overigens waarschijnlijk, dat met een toegenomen
‘verpersoonlijking’ der psychische relaties tussen de gezinsleden de
mogelijkheden tot spanning en conflict toenamen.
Wanneer de veranderingen, die hierboven werden geconstateerd, in hun totaliteit
worden overwogen, dan lijkt slechts één slotconclusie mogelijk, n.l. deze, dat het
Nederlandse gezin in de 20ste eeuw aanzienlijk kwetsbaarder werd. Deze conclusie
is echter geheel identiek met die, welke werd getrokken in hoofdstuk III, waar sprake
was van de evolutie
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van het Westerse gezin. De vraag doet zich daarom voor, of een onderzoek naar de
ontwikkeling van het Nederlands gezinsleven in een vrij korte en tamelijk scherp
begrensde periode slechts kan uitmonden in eenzelfde gevolgtrekking als werd
gemaakt, waar het ging om de ontwikkeling van het Westers gezinsleven in het
algemeen gedurende een aanmerkelijk ruimer tijdvak. Wanneer wordt getracht, deze
vraag te beantwoorden, dan moet inderdaad het oordeel zijn, dat de hier te lande
waargenomen tendenties volledig overeenstemmen met die, welke zich in het gehele
Westen aftekenen. De ontwikkelingsgang van het Nederlandse gezin is daarom niet
wezenlijk uniek. De diepere ondergrond van het gebeuren hier te lande was en is
dezelfde als die van het gebeuren elders in de Westerse wereld: verdergaande sociale
en economische differentiatie, voortschrijdende individuatie en toenemende
saecularisatie. Terwijl de wereld zich voor de enkeling in een voortschrijdend proces
verwijdt, terwijl hij wordt geïntegreerd in tal van nieuw opgekomen uitgesproken
‘doel-organisaties’ en zijn verlangens ‘geëmancipeerd’ raken, bekruipt hem steeds
meer een gevoel van eenzaamheid en verlorenheid, waartegen hét gezin een remedie
schijnt te zijn. Vroeger vooral een functioneel geheel binnen een keten van geslachten,
die dragers zijn van een bepaalde familienaam en een uitgesproken locaal besef uitdrukking dus van de bloed- en bodem-gedachte -, wordt het gezin, zowel in
Nederland als elders in het Westen, nu representatie van het liefdesverlangen tussen
twee mensen, die dit verlangen reëel gestalte geven in hun beider kinderen. Daarin
weerspiegelt het Westerse gezin een mogelijkheid, die tot alternatief heeft de
verafgoding van volk of klasse. Gesteld is, dat onze gezinsontwikkeling grote gevaren
in zich bergt, dat affectie alleen een te wankele basis is voor een huwelijk, dat het
zelfverkozen isolement van het gezin uitdrukking zou zijn van ‘gezins-egoisme’, etc.
Ook, wanneer men met deze opvatting min of meer instemt, dient toch te worden
gesteld, dat de kwalen, waaraan het moderne gezin kan lijden, voor een goed deel
voortvloeien uit de evolutie van het algemene sociaal-culturele patroon. Waar het
individu in zijn ruimer maatschappelijk verband herhaaldelijk in zijn verwachtingen
wordt bedrogen, mogelijk zelfs: bij voortduring ernstig wordt gefrustreerd, zoekt het
bijna vanzelfsprekend begrip bij die enkele mens met wie een dieper
psychisch-geestelijk contact bestaanbaar lijkt. De prijs, die wij hebben te betalen
voor gezinsvrijheid en individuele vrijheid in de keuze van de levenspartner, is de
gezins-instabiliteit. Is die prijs te
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hoog, dan zal het wenselijk zijn, de totale samenleving een ander karakter te geven.
De moeilijke vraag rijst dan echter, hoe dit te bereiken.
Geconcludeerd werd, dat de ontwikkeling van het Nederlandse gezinsleven in de
laatste halve eeuw niet als wezenlijk uniek kan worden beschouwd. De tendenties,
die in bedoeld tijdvak te onzent naar voren komen, teltenen zich zowel over een veel
langere periode als ook buiten Nederland af. Dit wist echter niet uit, dat de evolutie
van het 20ste eeuwse Nederlandse gezin een ‘eigen Nederlandse maat’ vertoont. In
de recente Nederlandse gezinsontwikkeling manifesteert zich algemeen-Westerse
dynamiek, maar eveneens een complex van bijzondere Nederlandse verhoudingen
en levens-appreciaties. Het laatste laat zich reeds afleiden uit een vergelijking van
statistische gegevens over het huwelijk- en gezinsleven hier te lande met zulke
gegevens over huwelijk en gezin elders in de Westerse wereld. Een dergelijke
vergelijking leert het volgende:139)
a) terwijl elders de huwelijksleeftijd betekenend daalde, handhaafde deze zich
sedert 1900 in Nederland op nagenoeg hetzelfde peil.
b) de huwelijksvruchtbaarheid bleef in Nederland op een aanzienlijk hoger peil
dan in verschillende andere Westerse landen.
c) de zuigelingensterfte te onzent nam relatief zeer sterk af, zodat Nederland
momenteel bijna de laagste zuigelingensterfte ter wereld kent.
d) veel minder dan in menig ander Westers land nam in Nederland het aantal
buitenshuis werkende gehuwde vrouwen toe.
e) de toename der echtscheidingsfrequentie hier te lande was aanmerkelijk minder
beduidend dan in andere delen van het Westen.
De hierboven gesignaleerde verschillen tussen de ontwikkeling binnen onze nationale
grenzen en die in landen, wier sociaal patroon belangrijk met het Nederlandse
overeenkomt, laten tweeërlei gevolgtrekking toe. Ten eerste mag worden besloten,
dat de recente evolutie van het Nederlandse gezin indicatie is van een hoge
volksontwikkeling en een zeer redelijk algemeen welvaartspeil. Last not least mag
deze evolutie worden opgevat als een aanwijzing, dat de Nederlanders een betrekkelijk
bedachtzaam, niet over-geïndividualiseerd volk zijn gebleven, waaronder er nog
altijd - in vergelijking met andere Westerse volken - velen zijn, die leven uit sterk
godsdienstig besef.

Eindnoten:
138) vgl.: W. Bernsdorff und Fr. Bülow: ‘Wörterbuch der Soziologie’ (Stuttgart, 1955), en daarin
dan ‘Ehe und Ehescheidung’, geschreven door R. König.
139) Om zulk een vergelijking te kunnen maken moesten verschillende bronnen worden benut. Wat
de huwelijksleeftijd betreft, het bleek reeds in Hoofdstuk 5, dat deze gedurende de laatste halve
eeuw in de U.S.A. betekenend daalde, terwijl hij te onzent vrijwel onveranderd bleef. Aangaande
de huwelijksvruchtbaarheid moet helaas worden vastgesteld, dat een nauwkeurige vergelijking
tussen Nederland en enige andere landen niet is te maken. Er zijn echter cijfers beschikbaar,
die de interpretatie toelaten, dat Nederland het Westeuropese land is van de hoge
huwelijksvruchtbaarheid. Wij laten deze cijfers, ontleend aan het Demographic Yearbook 1953,
hieronder volgen:
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Aantal geborenen per 1000 vrouwen, vallend in de leeftijdsgroep
van 10-49 jaar
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Over de zuigelingensterfte hier te lande en elders in Europa verstrekken wij onderstaande
gegevens, die geput werden uit de ‘Annuaire International de Statistique’ (La Haye, 1917) en
het ‘Demograhpic Yearbook’ (New York, 1955):

Zuigelingensterfte per 1000 levendgeborenen
België

Denemarken

NEDERLAND

Noorwegen

Zweden

Ver.Kon.rijk

1896-1905

152.7

125.6

143.6

88.3

95.7

146.8

1906

153.1

108.9

127.1

69.9

81.0

132.5

1907

132.5

108.4

111.9

66.2

76.8

117.6

1908

147.1

123.2

124.2

76.0

85.4

120.4

1909

137.6

97.7

99.1

71.6

72.1

108.7

1910

134.0

102.2

107.9

67.2

75.1

105.4

1911

166.5

105.8

171.0

64.8

72.0

130.1

1912

119.9

93.2

87.0

67.5

70.9

94.8

1913

93.5

91.4

64.6

69.7

108.4

1914

98.3

94.8

67.9

1915

94.8

86.8

1916

104.6
109.7

84.5

1920-1924

108.2

82.4

74.4

53,3

61.4

79.2

1925-1929

101.3

82.2

57.9

50.4

57.7

73.3

1930-1934

91.6

73.1

46.7

45.2

51.9

65.5

1946

74.8

45.8

38.7

34.6

26.5

42.7

1947

68.7

40.4

33.5

34.6

25.4

43.7

1948

59.1

35.3

29.3

29.6

23.2

36.0

1949

57.2

34.5

26.8

27.7

23.3

34.1

1950

53.4

30.7

25.2

28.2

21.0

31.4

1951

50.0

28.9

25.1

25.7

21.6

31.1
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1952

44.8

28.9

22.5

23.7

20.0

28.1

1953

41.9

27.2

22.1

22.0

18.7

27.6

1954

49.1

26.9

21.1

18.5

26.3

1955
T.a.v. het aantal buitenshuis voor rekening van derden werkende, normaal in gezinsverband
levende, vrouwen in Nederland kan worden opgemerkt, dat hun aantal op 31 mei 1947 ongeveer
36.000 bedroeg, wat er op neerkwam, dat toenmaals de vrouw buitenshuis voor derden werkte
in 1.5% van alle Nederlandse gezinnen. Uit beschikbare gegevens is af te leiden, dat het aantal
normaal gehuwde, buitenshuis werkende, vrouwen in landen als Belgie, West-Duitsland en
Frankrijk verhoudingsgewijs groter is dan bij ons. (In België naar ruwe schatting 2 maal, in
West-Duitsland 3 maal en in Frankrijk zelfs 5 maal groter.) Volgens het ‘Fact Book on
Manpower’ van 31 januari 1951 werkte in april 1940 14.7% van de gehuwde Amerikaanse
vrouwen in een beroep, terwijl dat in april 1949 22.5% was. Al is het vrijwel ondoenlijk om
een nauwkeurige internationale vergelijking te maken van de beroepsarbeid der gehuwde vrouw,
uit de beschikbare data kan met een gerust hart worden afgeleid, dat Nederland vrijwel geen
toename kende van de beroepsarbeid der gehuwde vrouw, terwijl dat in andere Westerse landen
wel het geval was.
De toename der echtscheidingsfrequentie wordt het zuiverst weergegeven met behulp van de
statistiek, wanneer het aantal in een jaar uitgesproken echtscheidingen wordt uitgedrukt in het
aantal in hetzelfde jaar gesloten huwelijken. Uitgaande van deze gedachte wordt door de
hiernavolgende tabel de mogelijkheid geboden tot vergelijking van de echtscheidingstoename
in Nederland en enige andere landen:

Aantal in een periode of jaar uitgesproken echtscheidingen per
100 in die periode of in dat jaar gesloten huwelijken
België

Denemarken

NEDERLAND

Noorwegen

Verenigd
Koninkrijk

Zweden

1900

U.S.A.
7.9

1906-1915

3.7

2.6°

3.1*

1.5

8.8**

1920

3.0

13.4

1930

4.5

17.4

1940

4.4

16.5

1946

6.2

18.6

9.3

6.8

7.6

10.9

1947

8.1

17.3

9.0

7.4

14.7

11.8

1948

8.1

18.0

9.1

7.2

10.8

11.7

1949

8.2

18.5

8.4

8.5

9.1

13.8

1950

7.1

18.0

7.8

8.5

8.5

14.8

1951

6.1

18.2

6.7

7.9

7.9

15.4

1952

6.2

18.9

6.6

7.7

9.4

15.3

1953

6.1

18.3

6.3

7.7

8.5

15.8

1954

5.8

19.2

6.2

7.9

16.4

Bronnen: ‘Annuaire International de Statistique’ (La Haye, 1917)
‘Demographic Yearbook’ (New York, 1955)
Baber, blz. 446
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