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1
Met geen mogelijkheid valt een typisch mannehjke rol te onderscheiden bij
de voor het gezinsbudget van belang zijnde besluitvorming van jonggehuwden.
Daarentegen is er wel sprake van een typische vrouwelijke rol, met name wanneer we de besluitvorming betreffende de aanschaf van voeding en kleding in
ogenschouw nemen.
Dit proefschrift

2
Jonggehuwden hebben nog weinig of geen ervaring met het tot een oplossing
brengen van financiele probleemsituaties in gezinsverband. Het bestaan van een
sterke positionele relatie tijdens de eerste huwelijksfase zal dan ook eerder
traditioneel bepaald zijn, dan dat deze zieh reeds ontwikkeld kan hebben uit
ervaring met het op effectieve wijze uit de wereld helpen van een financiele
gezinspr oblematiek.
Dit proefschrift
3

Niet alleen de hoogte van het netto gezinsinkomen maar ook de financiele
lasten als gevolg van een afbetalingsregeling, een persoonlijke lening, een gedwongen huwelijk of een ongeplande geboorte binnen het eerste huwelijksjaar
zijn vaak bepalend voor het ontstaan van een financiele crisissituatie onder
jonggehuwden.
Dit proefschrift

4
Wanneer de voor het gezinsbudget van belang zijnde beslissingen door beide
huwelijkspartners in onderling overleg en met een ongeveer even sterke ideeeninbreng genomen worden, beschikken jonggehuwden over een belangrijk hulpmiddel om financiele moeilijkheden het hoofd te bieden.
Dit proefschrift

5
Wat betreft de ongelijkheden, die de buitenshuis werkende vrouw ondervindt, wordt nog te weinig aandacht besteed aan de oorzaken en gevolgen van
de grote mate van rollenconventionaliteit bij de huishoudelijke en verzorgende
taken.
6
De door het symbolisch-interactionisme te bestuderen mens is primair actor
en niet re-actor. Binnen de sociale context immers selecteert en interpreteert de

mens de buitenwereld, afhankelijk van de met meerderen gedeelde definitie van
de situatie, waarin hij verkeert.
7
Wanneer zowel quantitatieve als qualitatieve methoden van onderzoek deel
uitmaken van een explorerende Studie, dient men terdege na te gaan, of het
mogelijk is een stuk valideringsonderzoek in te bouwen, waarvan gebruik gemaakt kan en moet worden als aanvulling op de toetsing van de validiteit van
de meetinstrumenten in een specifiek daarop gericht vooronderzoek.
8
De resultaten van op inductie gebaseerde methoden van onderzoek kunnen
via het beschrijven van de sociale werkelijkheid en haar zinsstructuren een belangrijke bijdrage leveren aan een analytisch-deductieve sociologische theorie.
A . C . ZIJDERVELD, De theorie van het symbolisch
interactionisme, 1973, Meppel.
9

Nu financieringsondernemingen op agressieve wijze consumptief krediet
aanbieden, kan de vraag 'hoe krijg ik krediet' beter vervangen worden door
'hoe kan ik aan kredietverlokking weerstand bieden'.
10
Het is waarschijnlijk zinvoller de leerplicht - als het om het ontplooien van
zoveel mogelijk kansen gaat - naar beneden toe uit te breiden dan naar boven.
11
Wanneer Journalisten en programma-makers naar verhouding te veel aandacht schenken aan incidenten, die zieh bij een bepaalde menselijke activiteit
voordoen,werken zij mee aan de opvatting, dat de desbetreffende activiteit meer
aanleiding tot excessen en gewelddadigheden geeft dan andere activiteiten.
12
Indien politieke partijen de politieke kadervorming serieus ter hand nemen,
zal dat in eerste instantie gebeuren om te kunnen profiteren van de eventuele
machtsvergroting, die een qualitatieve voorsprong met zieh meebrengt, en niet
om een bijdrage te kunnen leveren tot het beter funetioneren van het parlement
en de demoeratie.
13
Proefschriften in de algemeen maatschappelijke sector lenen zieh gemakkelijk voor behandeling in het openbaar, bijvoorbeeld via publiciteitsmedia. De
eventuele zwakte van dergelijke dissertaties wordt daardoor pijnlijker aan de
kaak gesteld, dan het geval is met 'zwakke' proefschriften binnen minder toegankelijke wetenschapsgebieden, zoals medicijnen en natuurwetenschappen.
H . J. R . STEIN

Wageningen, 2 november 1977
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Voor mijn Ouders en Marian

'We must put ourselves in the position of the subject who tries
to find his way in this world, and we must remember, first of
all, that the environment by which he is influenced and to which
he adapts himself, is his world, not the objective world of
science - is nature and society as he sees them, not as the
scientist sees them\
W . I . THOMAS

On Social Organization and Social Personality, p23

VOORWOORD

Het voorwoord biedt de mogelijkheid om dank te zeggen aan al diegenen, die
direct, dan wel indirect, betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van dit
proefschrift. Allereerst denk ik daarbij aan mijn leermeester en promotor
Prof. Dr. G. A. KOOY, die mij na mijn afstuderen sterk aangemoedigd heeft
om mijn methodologische standpunten aan de praktijk van het onderzoek te
toetsen, een aanmoediging, waarvoor ik hem voortdurend dankbaar ben gebleven. Het promotie-assistentschap bij de afdeling Huishoudkunde van de Landbouwhogeschool bood, zeker gezien het onderwerp van Studie, een uitstekende
gelegenheid tot een dergelijke toetsing. Het begrip voor mijn werkwijze, dat ik
op die afdeling vond bij Prof. Drs. C. W. VISSER, heeft eveneens een bijzonder
stimulerende invloed uitgeoefend op mijn pogingen om deze onderneming tot
een goed einde te brengen. Zelf heeft Prof. VISSER, die veel van haar kostbare
tijd heeft gegeven, teneinde de totstandkoming van deze dissertatie te begeleiden, de uiteindelijke publicatie helaas niet mögen meemaken. Enkele weken
voor haar plotselinge overlijden had ze echter nog de gelegenheid om kennis te
nemen van de definitieve versie van het manuscript. Mijn dankbaarheid
jegens haar is zeer groot, zeker ook, wanneer ik terugdenk aan de plezierige en
interessante gesprekken, die ik gedurende de laatste drie jaar met haar heb
mögen voeren.
Bij de opzet en de uitvoering van het onderzoek heb ik veel steun gehad aan
de adviezen van een aantal, verder niet bij name genoemde, personen, die zeer
geinteresseerd waren (en zijn) in het jonge gezin en/of de problematiek van
het crisisverschijnsel. Iemand die ik in dit verband wel met name wil noemen,
is Ir. C. M. VAN T KLOOSTER VAN W INGERDEN, die ik wil bedanken voor haar
waardevolle adviezen en voor de tijd en inspanning, die zij aan het onderzoek
besteed heeft door een deel van het veldwerk op zieh te nemen. Ditzelfde geldt
voor J . W. TE KLOEZE, die de technische verwerking van de statistische gegevens voor zijn rekening heeft genomen.
Voor critische suggesties aangaande de onderzoeksopzet ben ik dank verschuldigd aan Prof. Drs. C . W. VISSER, Prof. Dr. G. A. KOOY, Drs. A. C .
BOELMANS-KLEINJAN en Dr. A. T . J . NOOY.

Een woord van waardering voor het commentaar, dät een aantal deskundigen op het gebied van de gezinsbudgettering bereid was te geven, is hier zeker
ook op zijn plaats. Enkelen van hen wil ik hier graag noemen: Drs. C. VAN
HALL (directeur van het Voorlichtingsinstituut voor het Gezinsbudget), mevr.
R. H. SCHORTINGHUIS-SPRANGERS (secretaris van de Stichting Economisch Huishoudelijk Beheer), mevr. P. M. STEENS (consulente van het Gezins Begrotings
Instituut), Drs. P. PUISTER (hoofd afdeling Financieel Onderzoek van de Consumentenbond) en Mr. J . Roos (oud-directeur Gemeentelijke Kredietbank
YGravenhage).
Nooit echter had deze Studie ondernomen kunnen worden zonder de mede-

werking van de 9 3 jonge gezinnen uit de gemeente Ede, die ons thuis ontvingen en die bereid waren enkele avonden op te offeren, teneinde ons inzicht te
verschaffen in hun financiele situatie. Voor de benadering van deze jonggehuwden waren we aangewezen op de hulp van de gemeente Ede, waarbij in ieder
geval de namen van J . J . SIEREVELD en Drs. J . B . SCHÖLTEN niet onvermeld
mögen blijven.
Tot slot, maar zeker niet in de laatste plaats, ,heb ik veel steun ondervonden
van mijn vrouw, die, hoewel ze mij tijdens de fase van het veldwerk zelden een
avond thuis trof, steeds weer begrip kon opbrengen voor het feit, dat het
gezinsleven tijdelijk op de tweede plaats kwam. Haar begrip en goede humeur
zijn zeer belangrijke voorwaarden geweest voor de tijdige voltooiing van dit
proefschrift.

INHOUD

INLEIDING

1

1. INHOUD EN OPZET VAN HET ONDERZOEK
1.1.
Wat is gezinscrisis? Poging tot een definitie
. - ....
1.2.
Variabelen, die een rol speien bij een gezinscrisis . _ „ _ _ . _ . - - .
1.2.1. De aanleiding tot een crisis
~
1.2.2. De definitie van de situatie
~- ~
- - .
•
1.2.3. De hulpmiddelen, waarover een gezin beschikt
-~
•
1.3.
Financieleprobleemsituatiesengezinscrisis . _ _ _ „
.
1.4.
Methoden van onderzoek . . . _ „ _ » .
..
„. _. .
1.5.
Samenvatting
_„
.......
......
. __.

4
4
5
6
6
7
8
10
14

2. DEONDERZOCHTEGEZINNEN
2.1.
Inleiding
2.2.
De keuze van de steekproef
~.
„„. . .
2.3.
Deonderzochtegezinnen
„_
..
2.4.
De besluitvorming bij de ondervraagde echtparen . . . . . .
2.5.
De machtsverhouding bij de verschillende financiele beslissingen .
2.6.
Samenvatting
.
.
___„._

15
15
16
19
25
25
28

3. DE FINANCIELE PROBLEEMSITUATTES, DIE EEN GEZINSCRISIS
KÖNNEN VEROORZ AKEN
3.1.
Inleiding
3.2.
De machtsverhouding bij de financiele besluitvorming
.
3.3.
Voorbereiding op het tijdens de eerste huwelijksjaren tot stand te
brengen financiele beleid
_ _ _ ..
- - .
•
3.4.
Financiele moeilijkheden
__„_____..._..
3.4.1. Netto inkomen minus huur (of hypotheeklasten ingeval van een
koophuis) . _ _ _ „ _ „ „ . _
_ . „ .. „
-~3.4.2. Sparen voor het huwelijk . _ „ „ _ _ . _
~.
3.4.3. Afbetalingenpersoonlijkelening . . . .
„- ~~- ~
•
3.4.4. Rinderen binnen het eerste huwelijksjaar . . . . . .
...
3.4.5. Geen moeilijkheden
...„__
.......
.....
3.5.
Samenvatting financiele moeilijkheden . . „ . _ „ . . . ......
3.6.
Het tot stand brengen van het financiele beleid; profielschetsen .
3.7.
Profielen betreffende het tot stand brengen van een financieel beleid
4. RESULTATEN VAN DE STATISTISCHE METHODE; FACTOREN, DIE
EEN ROL SPELEN BU HET IN EEN FINANCIELE CRISISSITUATIE
GERAKEN
4.1.
Inleiding . . . . .
.....
4.2.
Financiele situatie . .
. . . . .
......
...
4.3.
Definitie van de situatie ...
...„.-..4.3.1. Beroep van de vader . . . . .
.„„_....-.....--.
4.3.2. Financiele situatie in de gezinnen van herkomst
--•
4.3.3. De levensbeschouwing
.
4.3.4. Financiele mogelijkheden gedurende de laatste twee jaar voor het
huwelijk . . . . . . . .
„
-.
4.3.5. Financiele achteruitgang in de loop van het huwelijk
4.3.6. Beroep van de man . . . .
.......
...
.....
4.4.
Hulpmiddelen . -

29
29
30
32
33
34
35
37
38
40
41
42
43

50
50
52
62
63
65
66
68
70
72
74

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.
4.4.7.
4.4.8.
4.4.9.
4.4.10.
4.4.11.
4.4.12.
4.4.13.
4.4.14.
4.4.15.
4.5.
4.6.

De gezinsgrootte
.. - _ .
- _-.
75
Huwelijksduur .
» - - - ..
76
Huwelijksleeftijd
- - -.
77
Spaargedrag tijdens het huwelijk
- -78
Gehuwde vrouw met een betaalde werkkring
79
Geschenken in geld en/of goederen . - ,81
Ervaring met het oplossen van financiele crisissituaties
83
Bestedingsconflicten
- - _..
85
De machtsverhouding bij de financiele besluitvorming .
.
86
Het opleidingsniveau ...
_..-_»
-- 97
Communicatie over het financiele beleid
98
Gemeenschappelijkeinteressen . . . »
-„_-_.-.
99
Financieelaanpassingsvermögen
100
Gezinsintegratie
- 102
Aard van de gezinsrelatie
104
Samenvatting van de significante statistische resultaten
- .
107
Op basis van statistische gegevens geconstrueerde typologie van
financiele probleemsituaties
.
108

5. RESULTATEN VAN DE CASE-STUDIES
5.1.
Irüeiding
5.2.
Het analyseren van de case-studies . - .
5.3.
Variabelen die van invloed kunnen zijn op de financiele situatie en
die geassocieerd zijn met het tot stand brengen van het financiele
beleid
5.4.
Definitie van de situatie
- ~
- - -•
5.4.1. Financiele mogelijkheden van de man voor het huwelijk
5.4.2. Financiele achteruitgang in de loop van het huwelijk .
.
5.5.
De hulpmiddelen
.._„_„„_
- - - 5.5.1. Integratie en aanpassingsvermogen
_-„_»,.--_-.
5.5.2. Ervaring tijdens het huwelijk met het afdoende tot een oplossing
brengen van financiele probleemsituaties ...
-.
5.5.3. Machtsverhouding bij de financiele besluitvorming
-.-.
5.5.4. Spaargedrag tijdens het huwelijk
- _- 5.5.5. Betaalde werkkring van de vrouw . _ „ - _ - » - - - - - - - - - - - .
5.6.
Typologie van financiele probleemsituaties
-•
5.7.
Samenvatting . -

Ill
Hl
111
119
121
121
124
125
125
127
128
130
132
133
137

6. EEN GECOMBINEERDE BENADERING VIA DE STATISTISCHE
METHODE EN DE METHODE VAN DE CASE-STUDIES
6.1.
Inleiding
6.2.
On verklaarbaar financieel gedrag
6.3.
Samenvatting van de resultaten . •

139
139
139
150

7. NABESCHOUWING
7.1.
Enkele theoretisch relevante resultaten .
7.2.
Methodologische kanttekeningen
7.3.
De practische relevantie van het onderzoek

153
153
162
164

7.4.

Conclusies

.-_

....

.

..

172

SUMMARY
NOTEN
LITERATUURLUST

173
-

176
196

BIJLAGE

I.

De symbolisch-interactionele gezinsbenadering en de daarmee
samenhangende methodologische problematiek . . „ - _ - - 201

BIJLAGE

II.

Methodologische Problemen bij de bestudering van financiele
gezinscrises . _ „ „ „ _ _ „ _ . . _ _ _ _ „ _ _ . . - - - - . . - - - - - - •
224

B I J L A G E III.

De machtsverhouding bij definancielebesluitvorming (statistische
analyse)

B I J L A G E IV.
BIJLAGE

V.

.

...

~ ..

De harmonie- en communicatieschaal van KOOY

.

-~

•

232
236

De (gestructureerde) items, die binnen het kader van de diepteinterviews aan de orde werden gesteld
..
• 239

INLEIDING

Binnen de huishoudkunde is tot nog toe weinig onderzoek verricht, dat qua
opzet geschikt is om een verklaring te bieden voor het gedrag in het kader van
het huishouden. Zo is onderzoek naar inkomensbesteding voornamelijk beperkt
gebleven tot het analyseren van beschikbaar statistisch materiaal. Hierbij valt
met name te denken aan budget-onderzoeken, die nationaal en in E.E.G.verband gehouden zijn. Steeds meer gaat de belangstelling van de huishoudkunde echter uit naar verklaringen van het huishoudelijk gedrag. Vandaar ook
dat de probleemstelling voor dit onderzoek zo geformuleerd is, dat waar mogelijk een verklaring kan worden gevonden voor de verschillende vormen van
financiele beleidsvoering, zoals we die aantroffen bij jonggehuwden.
Als object van onderzoek zijn jonggehuwden (0—3 jaar getrouwd en beide
echtgenoten op de huwelijksdag jonger dan 30 jaar) gekozen. Dit op grond
van een aantal uiteenlopende en interessante kenmerken:
— zij vormen in de toekomst zowel qualitatief als quantitatief een zeer belangrijke catégorie van de bevolking;
— uit recentelijk onder deze bevolkingscategorie uitgevœrd onderzoek kwam
een omvangrijke problematiek rond het inkomen naar voren, die in de
helft van de gezinnen als de voornaamste ervaren werd;
— bij hen is vermoedelijk zeer duidelijk vast te stellen welke roi de attituden
ter zake van inkomen en inkomensbesteding vôôr het huwelijk spelen;
— onder jonggehuwden zal de vrouw relatief vaak beroepsarbeid buitenshuis
verrichten of verricht hebben;
— in verband met het voorgaande en tevens als gevolg van gewijzigde opvattingen aangaande de rolverdeling in het huishouden zal bij jonggehuwden de
behoefte bestaan om de organisatie van de huishoudelijke werkzaamheden
sterk te rationaliseren en gelijkmatig te verdelen.
1

Het gezin, dat in een crisissituatie verkeert, is reeds door vele wetenschapsbeoefenaars tot studie-object gekozen. Zo werden in de jaren dertig in de Verenigde Staten verschillende studies ondernomen om een inzicht te krijgen in de
gevolgen van de economische depressie. Met name de gevolgen van de werkloosheid van de man voor het gezin werden onderzocht. K o o s en ANGELL
constateerden, dat tengevolge van dezelfde gebeurtenis (de werkloosheid van
de man) bepaalde gezinnen aan heftiger en veelvuldiger crises blootstonden
dan andere. Ditzelfde verschijnsel werd ook bij gezinnen met een andere problematiek, zoals alcoholisme of het opvangen van en de omgang met een
geestelijk gehandicapt kind , waargenomen.
Voorlopig in het midden latend wat gezinscrisis precies inhoudt, moeten we
ons hier, voor een verdere afbakening van het onderwerp, afvragen aan welke
gebeurtenissen of Processen binnen het gezin het crisisproces kan worden
bestudeerd.
In de meeste gevallen is het verschijnsel van de gezinscrisis onderzocht in
2
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verband met extreme of toevallige, in ieder geval buiten de normale routine
of ontwikkelingsgang van het gezin vallende gebeurtenissen, zoals daar zijn:
de gezinscrisis als gevolg van plotselinge werkloosheid, overlijden van een
gezinslid, rampen en psychische problemen. Ook zaken, waarmee elk gezin te
maken heeft, zoals het voeren van een sluitend financieel beleid, kunnen zieh
echter, zij het vaak betrekkelijk onzichtbaar voor de buitenwereld, tot een
crisissituatie ontwikkelen. Via de hier ondernomen Studie is getracht dieper in
te gaan op de vraag welke financiele situaties door welke echtparen als crisissituaties ervaren worden. Het uitgangspunt vormden hierbij de talloze studies
naar gezinscrises als gevolg van totaal verschülende gebeurtenissen.
Om te weten te komen of het netwerk van voorzieningen aangepast moet
worden en of de bestaande mogelijkheden van de maatschappelijke dienstverlening beter voor het jonge gezin toegankelijk gemaakt dienen te worden, is
eerst antwoord op een aantal vragen noodzakelijk. In welke situaties ondervinden jonggehuwden moeilijkheden bij het trachten financieel rond te komen?
Waardoor worden die jonge gezinnen gekenmerkt, die, hoewel in een nauwelijks of niet waarneembare financiele probleemsituatie verkerend, toch in een
crisissituatie terechtkomen? In welke mate speien factoren als integratie en
aanpassingsvermogen van het jonge gezin hierbij een rol?
Deze en soortgelijke vragen vereisen zowel explorerend als toetsend onderzoek. 'Financiele problemen onder jonggehuwden' vormt als Studie een eerste
aanzet hiertoe; een aanzet, die door het geringe onderzoeksmateriaal, dat tot
onze beschikking stond, in eerste instantie explorerend van opzet moest zijn.
Het tot stand brengen van een financieel beleid is een gebeuren, waarmee
alle jonggehuwden te maken krijgen. Daarbij kunnen zieh problemen voordoen, waarvoor sommige jonge echtparen geen passende oplossing weten te
vinden. Wanneer bestaande gewoontes en praktijken inadequaat zijn om deze
probleemsituaties op te lossen, willen we, in navolging van ELIOT , van een
crisissituatie spreken.
HILL geeft in een theoretische verhandeling aan welke variabelen onderscheiden kunnen worden bij het al dan niet in een crisissituatie geraken van
een gezin:
— het gebeuren (dat tot een crisis in het gezin kan leiden);
— de betekenis, die vanuit het gezin of leden daarvan aan dit gebeuren wordt
gegeven;
— de hulpmiddelen, die het gezin tot zijn beschikking heeft.
Uitgaande van dit schema van HILL, hebben we onderzocht, of en in hoeverre het tot stand brengen van een georganiseerd financieel beleid tot een
gezinscrisis uitgroeit, wanneer we rekening houden met de moeilijkheden, die
hiermee gepaard kunnen gaan, met de hulpmiddelen, die men tot zijn beschikking heeft en zeker ook met de definitie, die het gezin van zijn financiele
beleidsvoering geeft.
Op grond van het bovenstaande is de probleemstelling van het onderzoek
aldus geformuleerd:
1. In hoeverre leidt de problematiek rond de inkomensbesteding voor jonggehuwden tot het ontstaan van crisissituaties.
6

7

2

Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 77-16 (1977)

2. Welke factoren speien in de onder 1 genoemde context een rol bij het al
dan niet in een crisis geraken van het jonge gezin.
3. Welke aanwijzingen zijn op grond van de onder 1 en 2 verkregen informatie te formuleren omtrent doelgerichte en functionele maatregelen ten
behoeve van de huidige en toekomstige jonge gezinnen op het gebied van
onderwijs, voorlichting en andere gemeenschapsvoorzieningen.
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1.

INHOUD

1.1.

EN OPZET

VAN HET

ONDERZOEK

W AT IS GEZINSCRISIS? P OGING TOT EEN DEFINITJE

Het begrip gezinscrisis kwam voor het eerst duidelijk naar voren ten tijde
van de economische depressie in de jaren dertig, toen in de Verenigde Staten
verschilfende studies ondernomen werden, die tot doel hadden inzicht te krijgen
in de gevolgen van langdurige werkloosheid voor het gezin. Hierbij ontstond
nogal eens verwarring, doordat begrippen als' gezinscrisis, gezinsproblemen en
'stress', als gevolg van het ontbreken van een duidelijke omschrijving, door
elkaar werden gebruikt. Derhalve een belangrijke reden om reeds in het eerste
hoofdstuk vast te stellen, wat in het verdere verloop van deze Studie onder het
begrip gezinscrisis zal worden verstaan.
Alvorens hiertoe overgegaan wordt, willen we beginnen met een körte
beschrijving van enkele relevante onderzoekingen op het gebied van de gezinscrisis. CAVAN en RANCK verrichtten onderzoek onder arbeidersgezinnen en
constateerden dat, in geval van werkloosheid, zowel een aanpassing van het
rolpatroon, als een aanpassing van gezinsdoeleinden en -verwachtingen noodzakelijk waren teneinde een crisisproces zonder al te veel gezinsdesorganisatie
te laten verlopen. Bepalend voor een gezinscrisis is, dat men inziet, dat de
situatie waarin men verkeert, niet met bestaande gewoonten en praktijken kan
worden opgelost. Pas wanneer een of meerdere gezinsleden de situatie als een
probleem gaan definieren, dat niet op te lossen is met de middelen, waarover
men beschikt, kan gesproken worden van een gezinscrisis. In dit verband is
het goed mogelijk, dat gezinnen, die objectief bezien in dezelfde situatie verkeren en op relevante gezinskenmerken geen duidelijke verschilfen vertonen, de
situatie waarin ze verkeren toch zeer uiteenlopend beoordelen.
ANGELL , die het effect van werkloosheid op het 'middle-class' gezin onderzocht, maakt bij zijn Studie een onderscheid tussen het overlevings- of symbiotische niveau (positie, Status) en het sociaal-psychologische niveau (houdingen,
gevoefens, maar ook door de gezinsleden gehanteerde definities van elkaars
functies). Werkloosheid en inkomensvermindering oefenden een druk uit op het
gezin en bleken vaak gepaard te gaan met een positieverschuiving van man
en vrouw. ANGELL concludeert dan, dat de aanpassing van het socio-psychologisch aan het symbiotische niveau een belangrijke rol speelt bij het
ontstaan van crisisprocessen. Als belangrijkste variabelen onderscheidt hij in
dit verband het integratieniveau en het aanpassingsvermogen van het betreffende gezin.
Ook bij studies naar gezinscrises als gevolg van alcoholisme of de aanwezigheid van een geestelijk gehandicapt kind", kwamen enkele algemene
aspecten van het crisisproces naar voren.
Vooral FARBER heeft de taak op zieh genomen een aantal, door andere
onderzoekers beschreven, crisisprocessen te vergelijken en aan te vullen met
resultaten van eigen onderzoek. Hij onderscheidt dan twee benaderingen van
8
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het crisis verschijnsel . In de eerste plaats een benadering die de nadruk legt
op de objectieve aspecten van het crisisproces. Er wordt nagegaan welke aanwijsbare moeilijkheden allerlei gebeurtenissen met zieh meebrengen. Vervolgens
onderzoekt men dan welke gezinskenmerken van belang zijn, opdat het gezin
deze moeilijkheden de baas kan blijven.
Een tweede benadering, die FARBER aantreft en die hij ook zelf sterk bepleit,
is een centraal stellen van het crisisproces op zichzelf. Hierbij zijn crisisveroorzakende gebeurtenissen slechts indirect van belang, omdat zij de kans
op een crisis vergroten door de volgende kenmerken:
a. Zij vormen de aanzet tot een verandering in waarden en rollen.
b. Zij veroorzaken situaties, waarin het gezin niet over een pasklare handelswijze beschikt.
c. De verstoringen, die zij teweegbrengen, worden door de gezinsleden als
onwenselijk beschouwd.
Een van de oogmerken van de hier ondernomen Studie is een poging tot
integratie van deze beide benaderingen. Zowel een classificatie van crisisveroorzakende gebeurtenissen, als een beschrijving van de interactie-processen
binnen crisissituaties worden beoogd.
Hiermee samenhangend hebben we gekozen voor de definitie die E L I O T
van crisis geeft: 'Een crisis is een Stadium in een interactieproces, waarbij de
12
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betrokken persoon of groep in een probleemsituatie verkeert, die niet op te
lossen is met de bestaande gewoonten en praktijken, zodat alle aandacht op
de impasse wordt gericht'.
Deze definitie biedt mogelijkheden tot een classificatie van crisisveroorzakende gebeurtenissen en kenmerken van al dan niet crisisgevoelige gezinnen
en vestigt bovendien de nadruk op de interactionele aspecten van het crisisproces.

1.2.

V ARIABELEN DIE EEN ROL SPELEN BIJ EEN GEZINSCRISIS

Uit de hiervoor geciteerde studies kwam steeds weer naar voren, dat een
identieke gebeurtenis voor sommige gezinnen wel een crisisproces op gang
bracht en voor andere niet. We hebben crisis gedefinieerd als een probleemsituatie, die niet op te lossen is met de bestaande gewoonten en praktijken.
HILL heeft aangegeven welke variabelen onderscheiden kunnen worden in
relatie tot het ontstaan van crisisprocessen:
Een gebeurtenis zal resulteren in een gezinscrisis wanneer, als gevolg ervan,
Problemen binnen de gezinssituatie ontstaan. Sommige gezinnen beschikken
evenwel over de middelen om dergelijke Problemen het hoofd te bieden, terwijl
andere hiertoe niet toereikend uitgerust zijn.
Naast de gebeurtenis, die tot een crisis in een gezin kan leiden, speien de
hulpmiddelen, waarover het gezin beschikt, derhalve een belangrijke rol. Uit
verschilfende studies bleek echter, dat ook tal van gezinnen, die zo op het oog
uitstekend toegerust waren om Problemen het hoofd te bieden, er toch niet in
slaagden een crisis te vermijden.
14
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In dergelijke gevallen is het van doorslaggevende betekenis hoe de gezinsleden de situatie definieren.
Samenvattend komt Hill tot de conclusie dat de volgende drie variabelen
een rol spelen bij het ontstaan van een gezinscrisis:
a. factoren die moeilijkheden kunnen veroorzaken en die geassocieerd zijn
met een bepaalde gebeurtenis;
b. hulprniddelen waarover het gezin beschikt om probleemsituaties het hoofd
te bieden;
c. de betekenis die door het gezin of de leden daarvan aan situaties wordt
gegeven (het reeds in 1927 door THOMAS besproken effect van de definitie van de situatie op iemands handelen).
15

1.2.1. De aanleiding tot een crisis
Het zou niet juist zijn veel waarde te hechten aan de bestaande en nog te
ontwerpen classificaties van problematische situaties, die een crisisproces op
gang kunnen brengen. De problemen, die een bepaalde gebeurtenis met zieh
meebrengt, zijn vaak moeilijk te scheiden van de definitie, die het gezin van
de situatie geeft. Tevens kunnen dezelfde probleemsituaties voor verschilfende
gezinnen zeer uiteenlopende moeilijkheden met zieh meebrengen.
In deze studie is getracht de talrijke financiele probleemsituaties terug te
brengen tot enkele dieperliggende kenmerken van het gezinsproces. Een
gebeurtenis wordt niet uitsluitend als initierende factor beschouwd, maar evenzeer in verband gezien met de definities van de situatie, reallocatie van rolpatronen en veranderingen in het voor een gezin relevante normen-, waardenen verwachtingspatroon .
16

1.2.2. De definitie van de situatie
Het ontstaan van een gezinscrisis is niet enkel te verklaren uit de problemen,
die een gebeuren (zoals het totstandbrengen van een financieel beleid door
jonggehuwden) met zieh mee kan brengen. Een belangrijke rol speelt ook de
definitie van de situatie. Mensen leven en werken in talloze, elkaar steeds weer
afwisselende, situaties, die voortdurend als 'werkelijk' gedefinieerd worden. Dit
heeft tot gevolg dat men ernaar handelt en aldus de situatie werkelijk maakt.
THOMAS vatte dit samen in zijn bekende theorema: 'If men define situations
as real, they are real in their consequences'. Volgens hem kunnen er twee
soorten definities onderscheiden worden: de individuele definities, die voortkomen uit het temperament van het individu en de collectieve, sociale definities,
die tot het traditionele goed van groepen behoren. Socialisering is dan het
proces, waardoor de individuele definities afgestemd worden op, of gevormd
worden door, de traditionele sociale definities. Uiteraard is er hier sprake van
een gradering van definities van specifiek tot algemeen. De meer algemene
definities zijn bijvoorbeeld die van de moraal van een samenleving. Als alle
definities worden ook deze algemene, en doorgaans vage, definities overgedragen op het individu door middel van zogenaamde 'defining agencies'. Het gaat
hierbij met name om groepen, die THOMAS in navolging van COOLEY 'primary
groups' noemt: het gezin, de school en de buurt.
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Hoewel hij weinig aandacht besteedde aan cultuur-sociologische problemen,
heeft THOMAS wel terdege ingezien, dat de moderne geïndustrialiseerde samenleving enkele zeer specifieke kenmerken draagt. Het individu participeert bijvoorbeeld in vele, naar waarden en normen sterk uiteenlopende, groepen en
wordt aldus geconfronteerd met vele, dikwijls sterk verschilfende, definities:
'There are many rival definitions of the situation and none of them is binding" . Elk van de gezinsleden beschouwt zieh als lid van andere groepen of
grotere sociale verbanden. Aangezien dit kader voor elk individu en elke groep
verschilfend kan zijn, is hiermee de variabele betekenis van een gebeurtenis
gegeven en tevens de variabele reactie. D e mate, waarin de individuele definities van de gezinsleden samenvallen, bepaalt het gemeenschappelijk bewustzijn
en de gemeenschappelijke referentiegroepen. Naarmate gezinsleden echter binnen het gezinsverband uiteenlopende verwachtingen ten opzichte van zichzelf
en elkaar koesteren, zal het moeilijker zijn bestaande problemen buiten de
crisissfeer te houden. Niet alleen kunnen gezinsleden onderling verschalende
definities hanteren, ook komt het voor, dat gezinnen als geheel aan eenzelfde
situatie een sterk verschilfende betekenis hechten. Het gezin is namelijk binnen
de maatschappij nog ingebed in tal van subgroepen zoals ondermeer sociaaleconomische en religieuze groeperingen.
9

1.2.3. De hulpmiddelen, waarover een gezin beschikt
De derde variabele, die H I L L onderscheidt zijn de 'resources', de hulpmiddelen, die aangewend kunnen worden om probleemsituaties op te lossen, dan
wel door hun afwezigheid een crisisproces op gang kunnen brengen. In tegenstelling tot hetgeen bij de definitie van de situatie het geval was, gaat het nu
om meer objectieve kenmerken van het gezin. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan de fïnanciële hulpverlening aan het jonge gezin, de grootte van dat
gezin en de machtsverhouding bij de fïnanciële besluitvorming.
Bij de bestudering van gezinscrises is echter getracht, naast dergelijke min
of meer toevallige met het desbetreffende onderzoeksgebied samenhangende,
variabelen, ook enkele meer algemene gezinsaspecten te onderkennen. Twee
pun ten komen in dat verband naar voren. Allereerst de kwestie van de gezinsintegratie. De definitie, die K o o s van een goed geïntegreerd gezin geeft, kan
in deze verduidelijkend werken. Een goede gezinsintegratie kenmerkt zieh
volgens hem door:
— kennis en aanvaarding van de eigen en andermans rollen;
— primair stellen van het gezinswelzijn boven het individuele welzijn;
— een op een gemeenschappelijk doel gerichte visie en handelswijze;
— een duidelijke behoefte aan het gezinsleven deel te nemen.
In de tweede plaats is daar dan het aanpassingsvermogen van het gezin.
ANGELL wees erop, dat eigenschappen als gezinsharmonie, communicatie en
een door alle gezinsleden geaccepteerd en nageleefd rolpatroon, geen afdoende
verklaring geven voor de manier, waarop een gezin binnen een probleemsituatie reageert. Een te starre gezinsintegratie kan in bepaalde gevallen een barrière
gaan betekenen voor het soepel oplossen van problemen en zodoende een crisis
bevorderen. Vandaar dat ANGELL het aanpassingsvermogen van het gezin in20
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