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VOORWOORD

Zoals uit de ondertitel blijkt, behelst deze publicatie het verslag van twee
onderzoekingen, waartussen het decennium van de jaren '60 lag. Het eerste
deel heeft al eerder het licht gezien als bulletin (no. 20) van de afdeling Sociologievan de Landbouwhogeschool. Door dereplicatie van het onderzoek vormt
het eerste deel echter een zo integrerend onderdeel van het geheel, dat het met
het vervolg in één band is opgenomen.
Nu ik dit dubbelproject achter de rug heb, is het voor mij persoonlijk ook
een zaak van twee duidelijk verschillende fasen geweest. Het eerste onderzoek
zou al vrij ver in het geheugen liggen, ware het niet dat de herinnering eraan
door de herhaling zo levend is gehouden.
De impuls tot het starten van een project als dit is gegeven door het duo
Kooy en Kotter in de Werkgroep Plattelandsgezinnen van de Union Internationale des Organismes Familiaux. Kooy is de promotor ervan geweest in
Nederland. Hij heeft mij er voor warm weten te maken. Dank zij de bereidwilligheid van toentertijd het Ministerie van Maatschappelijk Werk om het
onderzoek volledig te subsidiëren, kon ik het gaan verrichten. Bij de feitelijke
uitvoering ervan heb ik de gewaardeerde steun gehad van een begeleidingscommissie, die bestond uit de volgende deskundigen (in hun toenmalige kwaliteiten):prof. dr. J. P. Kruijt, hoogleraar in desociologie te Utrecht (voorzitter),
mevr. G. van Beekhof-van Selms, presidente van de International Country
Woman's Association, dr. J. C. van Es, huisarts te Apeldoorn, dr. G. A. Kooy,
lector in de sociologie te Wageningen, die tevens als mijn mentor fungeerde,
prof. dr. A. Oldendorf, hoogleraar in de sociologie te Eindhoven (wiens overlijden betrekkelijk korte tijd later viel te betreuren), dr. C. D. Saai, lector in de
sociografie te Groningen en R. Wentholt, M. A., socioloog bij het Ministerie
van Maatschappelijk Werk.
Met erkentelijkheid denk ik verder terug aan de hartelijke medewerking die
ik kreeg van het bestuur van de gemeenten Arkel en Kedichem alsmede van
het personeel van hun secretarie. Ook de coöperatieve houding van de geenquêteerde gezinnen en de inzet van de enquêteurs (een ploeg Wageningse
studenten met sociaal wetenschappelijke belangstelling uit de generatie van de
late jaren '50, thans gerespecteerde cultuurtechnici, huishoudkundigen, sociologen, e.d.) is mij duidelijk bijgebleven. Inspirerend was voor mij in het bijzonder het contact met de uitvoerders van het Duitse parallel-onderzoek,
Van Deenen en Valtmann, terwijl ook de wijze waarop de toenmalige stafleden
van de afdeling Sociologie mij in hun kring opnamen en met mijn onderzoek
meeleefden stimulerend was.
De impuls tot het maken van een 'Arkelen Kedichem revisited' studie kwam
wederom van Kooy. Toen de oorspronkelijke bedoeling dit project geografisch
uit te breiden (door het in meerdere landen te verrichten) niet goed van de

grond kwam, heeft hij mij - mede door zijn eigen ervaring in Zuid Afrika weten teinteresseren voor het inbrengen van het tijdsperspectief in dit project.
Voor de wijze waarop hij ditmaal tevens mijn promotor in academische i.e.
universitaire betekenis heeft willen zijn, is de Frankfurter uitdrukking 'Herrschaftsfreie Dialog' het meest treffend.
In de tweede fase van dit onderzoek ben ik ook veleanderen dank verschuldigd. Opnieuw kreeg ik de bereidwillige medewerking van het bestuur, het
personeel en de ondervraagde bevolkingsgroep van beide gemeenten. Decritische coöperatie van een groep sociologie-studenten uit de generatie van het
begin derjaren '70 aan dit project, dat voor hun een leeronderzoek was, heeft
voor mij een wezenlijke verrijking ervan betekend. Een onuitwisbare indruk
hebben daarbij op mij gemaakt de gastvrijheid en de sfeer bij pater Versteeg
in 'het Zonnelied' te Leerdam tijdens develdperiode van het onderzoek.
Met al mijn collega's van deafdeling Sociologiealsmedecoll.Backusvande
afdeling Huishoudkunde heb ik - soms lange en diepgaande - discussies gevoerd over aspecten van dethematiek diemijbezighield. Mogen zijmijn grote
waarderingvoorhun inbrengenhun klankbordfunctie terugvinden in bepaalde
tekstpassages, diemededank zijhun zógeschreven zijn. Onderzoeksassistentie
kreeg ik van Kroodsma en Te Kloeze. De eerste ben ik vooral verplicht voor
veel voorbereidend en organisatorisch werk dat hij verrichtte. De laatste heeft
mij langdurig vergezeld op het pad van dit onderzoek en is mij vooral op het
lastigemethodisch-statistische traject tot veelsteungeweest.Beidenhebbenmet
Van de Peppel ook een flink aandeel in hetveldwerk gehad.
Dank zegik ook aan Holleman voor de toegewijde wijze waarop hij het tekenwerk voor deze publicatie heeft verzorgd, Defesche voor het uitvoerig
schavenaanhetEngelsvandesummary,VanCleefvoorhetzinrijkeomslag-ontwerp en de dames Meijer en Van der Aa voor al hun werk aan het drukklaar
maken van dit geschrift.
Tenslotte een enkel woord over mijn eigen gezin, datjaren heeft moeten leven met de omstandigheid, dat ik metnogenkele honderden gezinnen zat, iets
wat vooral voor Janneke, mijn vrouw, 'een voorwerp van aanhoudende zorg'
is geweest. Zij zelf is voor mij echter de belangrijkste prikkel geweest om de
taak dieikmijhad gesteld, af temaken.Voorts benikhaar dankbaar voor de
insideinformation overhetgezinslevendiezijmijinvelegesprekken verschafte,
alsook voor de moeite diezij zich gaf mijn 'manus-crypt' leesbarevorm tegeven. Mijn zoonshoop ik metdit boek ietsterug tegevenvoor datgene, wat zij
doordebezighedeneraanindeafgelopenjaren- doorgaanszondergemopper van mij hebben ontbeerd.

PROLOOG

AANLEIDING TOT EN OPZET VAN EEN TWEEDELIGE STUDIE:
HET EERSTE BEDRIJF

Kenmerkend voor deze studie is, dat zij uit twee delen bestaat, die met een
tussentijd van meer dan een decennium tot stand zijn gekomen. Het eerste deel
werd verricht rond 1960. De aanleiding ertoe was de welzijnsproblematiek van
hetplattelandsgezin, diebepaaldebeleidsinstanties indeloopderjaren '50begonnen tesignaleren ten gevolgevan degrotemaatschappelijkeveranderingen ophet
platteland, diezich na de tweede wereldoorlog steeds meer gingen manifesteren.
Door de ontsluiting, industrialisatie en verstedelijking van het platteland was
men beducht voor het verloren gaan van het eigene. Duidelijk kwam dit tot
uiting in bijeenkomsten van de Werkgroep Plattelandsgezinnen van de Union
Internationale desOrganismes Familiaux, waar de gedachte om dit onderzoek
te verrichten, ontstond. Het is van belang hier reeds te wijzen op de rol, die de
sociologie in een dergelijk beleidsrelevant onderzoek kan of moet spelen.
In hoofdstuk 1 van deelI komt directal naar voren, dat ereigenlijk een sociologische herdefiniëring van de aangeduide problematiek plaatsvindt, die nodig
bleek om in de genoemde beleidskringen een zekere Bauernideologie - waarin
het platteland de bron van de volkskracht is, het dorp de Gemeinschaft vertegenwoordigt en 'das ganze Haus' de ideale gezinsconceptie voorstelt - te ontnuchteren. Dat hiermee al een principiële vraag werd opgeroepen met betrekking tot de verhouding wetenschap-beleid werd toentertijd niet zo gezien,
maar is achteraf wel aanwijsbaar. Vandaar dat juist in de epiloog op dit punt
wordt ingegaan.
Het eerste onderzoek had tevens wetenschappelijke relevantie. In zijn introductie tot de eerste publicatie ervan in 1961 schreef J. P. KRUUT, voorzitter
van de wetenschappelijke begeleidingscommissie van dit project: 'Het sociologischonderzoekverkeertinonsland nogsteedsinheteerste,weinig ontwikkelde
stadium. Develesociografische monografieën vermelden inhet algemeen slechts
summiere gegevens over het gezinsleven - al zijn er uitzonderingen, zoals b.v.
het boek vaut BARENTSEN over het oude Kempenland - en vaak zonder een
voldoende sociologische probleemstelling. Gestimuleerd door de behoeften van
het beleid is er meer aandacht besteed aan het afwijkende gezin (het onmaatschappelijke, het moeilijke, het onvolledige, het bejaarde, het probleemgezin)
dan aan het normale gezin. En de enige tot dusverre verschenen waarlijk sociologische gezinsonderzoekingen, 'Het boerengezin in Nederland' van SAAL en
'De oude samenwoning op het nieuwe platteland' van KOOY, beperken zich
mede om onderzoektechnische redenen tot het agrarische gezin, en dan nog
tot bepaalde aspecten daarvan 1 . Een fundamenteel en vergelijkend gezinsonderzoek over de volle breedte en diepte moet nog worden verricht.
Deze taak vervult de studie, die ik hierbij introduceer, ook niet. Daarvoor
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waren de door het Ministerie van Maatschappelijk Werk verstrekte gelden
verrevan toereikend. Toch meen ik, dat dezenieuwe bijdrage over het Nederlandsegezin onsweereen klein stapje dichter brengt bij denoodzakelijke realisering van een groot onderzoek. Zoals blijkt uit een aantal theoretische beschouwingen van Nederlandse sociologen op grond van verspreide gegevens
over verschillende aspecten van het Nederlandse gezin, getoetst aan de omvangrijkere gezinssociologische literatuur uit andere landen van de Westerse
cultuurkring, is het wel duidelijk, dat onze Nederlandse gezinssociologie nu
rijp genoeg is voor een goede probleemstelling, dat wil zeggen om plausibele
hypothesen op te stellen voor dit grote onderzoek, dat dan uiteraard deze
hypothesen moet toetsen. Wat, naar ik hoop, in de naaste toekomst op grote
schaalzalgebeuren,isindehieraangeboden studie inhetkleingeschied, waardoor zij het karakter van een 'pilot-study' verkrijgt.'
Metnamericht diteersteonderzoek zichopdeverificatie van deenigejaren
daarvoor (in 1957) gepubliceerde theorie van KOOY over de veranderingen in
de positie en het karakter van het Nederlandse gezin sinds het begin van deze
eeuw2. In essentie isdeinhoud van diens institutionele gezinstheorie deze, dat
onder invloed van structurele en culturele veranderingen als sociaal-economische differentiatie (industrialisatie), fysieke en mentale verstedelijking, mobiliteit, secularisatie e.d. in het algemeen maatschappelijke patroon, het gezin,
dat tot dan traditioneel meer ingehuld wasin degrotere, duidelijk patriarchaal
getinte, familiale arbeidsgemeenschap, als institutie zich verzelfstandigde en
dat dit geïndividualiseerde instituut in zijn structuur en functies trekken ging
vertonen, die als modern aangeduid worden: een gesloten type met democratischeinterne verhoudingen eneengerichtheid op hetbevredigen vande affectieve behoeften der leden.
De gekozen onderzoeksopzet is duidelijk hierop gebaseerd. Eigenlijk wordt
eencase-study verricht in diezin, dat slechtsin één beperkt geografisch gebied
deovergangvaneentraditioneelnaareenmoderngezinstypewordt onderzocht.
Dit gebeurt door in twee geografisch vlak bij elkaar liggende gemeenten met
een verschillende urbanisatiegraad door middel van een survey de plaats van
de daar wonende gezinnen op het continuum tussen traditioneel en modern te
bepalen en wel in de vorm van een typologie van het gezin als institutie met
verschillendeaspecten ofdimensies.In hoofdstuk 1 vandeelIwordtdezeopzet
(probleemstelling, methodiek en techniek van het feitelijke onderzoek) uitvoeriger beschreven. Hoofdstuk 2 behandelt uitvoerig de maatschappelijke
context,waarbinnen hetgezinslevenindegeselecteerdegemeentenzichafspeelt.
In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden dan theoretisch ingeklede vergelijkingen
gemaakt tussen deze locaties van achtereenvolgens de positie van het gezin,
van huwelijk en gezinsvorming, van gezinsstructuur en -functies. De analyse
gaat meerindebreedtedanindediepte,datwilzeggen opaldezegezinsaspecten en onderdelen daarvan wordt het verband van gezinstraditionaliteit dan
wel -moderniteit met de urbanisatiegraad van het milieu door frequentievergelijking in kruistabellen nagegaan. Aandacht verdient nog dat naast een vergelijking van de gemeenten het ook nuttig bleek een vergelijking tetreffen tus2
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sen de agrarische bevolkingsgroep in zijn geheel enerzijds en de niet-agrarische
anderzijds. Voorts wordt hier en daar nog wat verder gegaan in de analyse
door binnen deze beroepsverdeling nog sub-beroepsgroepen te onderscheiden,
die verschillen in gezinsopvattingen, -kenmerken, en -gedrag vertonen.
In een slotbeschouwing van dit deel (hoofdstuk 6) worden de resultaten van
het eerste onderzoek nog eens in het kort samengevat. Zij blijken duidelijk met
de genoemde theorie in overeenstemming. Bezien vanuit een oogpunt van beleid, valt er in de onderzochte gemeenten van een duidelijke welzijnsproblematiek niet veel te merken. De moderne pool van het gezinsleven wordt in deze
streek, die geleidelijk aan geïndustrialiseerd en verstedelijkt raakte, om zo te
zeggen op een 'rustige' wijze genaderd. In gebieden waar dit proces veel sneller
en heftiger verloopt, kan een dergelijke problematiek echter wel verwacht worden. De algemene conclusie uit dit onderzoek wordt bevestigd door de gelijksoortige resultaten, die een ongeveer gelijktijdig en in samenwerking met dit
verricht parallel-onderzoek in twee Duitse gemeenten aan de noordzijde van
het Ruhr-industriegebied opleverde3.
Terzake van de presentatie van dit onderzoeksverslag hier en nu zij opgemerkt, dat detekst van de oorspronkelijke publicatie ongewijzigd is afgedrukt4.
Hiervoor is bewust gekozen. Het leek niet gewenst na zoveel jaar aan een eenmaal neergeschreven tekst te gaan sleutelen of schaven, vanuit een gezichtspunt
en een tijdsperspectief dat kennisvermeerdering en inzichtsverruiming mogelijk
maakt, die op het moment van schrijven niet aanwezig konden zijn. Een bijkomend argument voor het handhaven van de originele tekst is het feit, dat op
deze wijze de niet meer verkrijgbare publicatie weer - en naar wijmenen zinvoller - toegankelijk wordt.

AANLEIDING TOT EN OPZET VAN EEN TWEEDELIGE STUDIE:
HET TWEEDE BEDRIJF

Het tweede bedrijf speelt zo'n 12jaar later. Wat is de reden geweest om aan
het onderzoek van toen een vervolg te geven? Het is niet één, maar het zijn
verschillende beweegredenen die hiertoe geleid hebben. Hoewel de resultaten
van het eerste onderzoek niet wezen op opvallende veranderingen en grote problemen in het gezinsleven, bleek toch in het erop volgende decennium van de
jaren '60 in en rond sex, huwelijk en gezin vrij plotseling veel in beweging te
raken, evenals trouwens in andere sectoren van de maatschappij. Het moge nu
vreemd schijnen dat die sterke stroomversnelling in de maatschappelijke ontwikkeling toentertijd nergens voorzien werd, nóg zijn er zo goed als geen grondige analyses van dejaren '50, die het waarom daarvan duidelijk maken. Stalpers heeft echter - zij het binnen het kleine bestek van een rede - laten zien hoe
de Nederlandse samenleving, na indena-oorlogsejaren '40 nog een schaarstesamenleving geweest te zijn - zichin dejaren '50 ontwikkelde tot een samenleving in welvaart5. Deze werd eerst dankbaar en zonder veel vragen genoten,
maar ging bij een zekere verzadiging van de consumptie-maatschappij toch
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- vooral bij dejongere generatie - tot een zeker onbehagen, een kritische kijk
op en protest tegen het gangbare gedragspatroon alsook tegen het onderliggende waarden- en normenpatroon aanleiding geven, die zich dan ook sinds
ongeveer 1960 steeds meer uitten in zich wijzigende opvattingen, handel- en
gedragswijzen en later ook normen en structuren. Voor ons was dit cultuursociologische thema echter niet het eerste, dat de aandacht trok. Het snelle, opvallende en allerlei aspecten van de sexualiteit, huwelijk en gezin beroerende
van de veranderingen was op zichzelf al oorzaak, dat heel gewoon de vraag opkwam, hoe dit proces nu in de beide plaatselijke gemeenschappen, die wij goed
hadden Ieren kennen, verlopen zou zijn.
Alvorens op de daarmee verband houdende vragen in te gaan, lijkt het ons
gewenst om nu, na 13jaar, eerst een waarschijnlijk niet eens goed compleet te
krijgen inventarisatie te maken van wat er in de sfeer van sexualiteit, huwelijk
en gezin allemaal veranderd is. Dit intermezzo dient o.i. de beeldvorming omtrent de verschijnselen die hier aan de orde zijn en geeft reliëf aan de betekenis
van de theoretische vragen, die daarna opgeworpen worden. De opsomming
wordt enigszins geordend naar aspect, maar veel zaken zijn nauw met elkaar
vervlochten, zodat aan een zekere willekeur bij de groepering niet te ontkomen valt.
INTERMEZZO: EEN DECENNIUM VAN VEEL VERANDERINGEN

Het was volgens mededeling van de eigenaar van een horeca-etablissement
in het TV-programma Diagnose van 10 febr. 1974, in 1959 dat hij de eerste
strip-teaseshow in Rotterdam bracht: 15jaar later zijn er alleen in Rotterdam
al meer dan 50 sex-theatertjes en -shops, zaken die overigens niet alleen tot de
grote stedenbeperkt blijven, maar totinkleineplattelandsdorpen zijn te vinden.
Vertoon van naakt bleek in de toch als progressief te boek staande hoofdstad
des lands in 1964nog verboden, zoals Jasper Grootveld, die per bakfiets artistieke naaktprenten van Velthoen aanbood, ondervond. Het was in 1967 dat de
VPRO het naakttaboe op de TV doorbrak met het vertonen van een volledig
ontklede Phil Bloom op de beeldbuis. Maar het duurde tot 1972,voor - alweer
overigens bij de VPRO - een naakte man op het scherm verscheen in de verder
met veel vrouwelijk bloot gelardeerde Barend Servet-show.
Gelegenheid voor het leggen van sexuele contacten in velerlei variaties wordt
de lezers geboden in een aantal bladen, die eerder als pornografie aangemerkt
werden, maar thans de minder pejoratieve benaming sexbladen beginnen te
krijgen. De strijd van dejustitie tegen deze lectuur istegen het eind van dejaren
'60 ook sterk verminderd6.
Naast de heterosexualiteit begint in de beschouwde periode ook de homosexualiteit langzamerhand maatschappelijke erkenning te vinden, zelfs in kerkelijke kringen, getuige enige positieve rapporten daaromtrent 7 . De formele
maatschappelijke aanvaarding vond zijn uitdrukking in het afschaffen in 1971
van het beruchte art. 248 bls van het Wetboek van Strafrecht, dat homosexualiteit met minderjarigen verbood.
4
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Op meer officiële wijze, nl. gehuld in het gewaad van de wetenschap werd het
grote publiek in 1965 met het sexuele leven bekend gemaakt door een grootscheeps onderzoek, verricht in opdracht van het damesweekblad Margriet en
daarin eerstjournalistiek gerapporteerd8. Nadien hebben dit en andere damesbladen meermalen opdracht tot sociologisch onderzoek op hun terrein gegeven.
Ook zijn zij-belangrijker wellicht nog - rubrieken begonnen over sex-en huwelijksproblemen, waarin de feiten des levens niet meer zoals voorheen vaak verhuld, maar onverbloemd worden behandeld. De wetenschappelijke status van
de sex steeg met het oprichten van het Nederlands Instituut voor Sociaal
Sexuologisch Onderzoek in 1967en eens temeer met het instellen van de eerste
leerstoel voor de Sexuologie, en wel aan de Universiteit van Amsterdam. Met
betrekking tot de feitelijke sexuele omgang vóór het daarvoor vanouds gereserveerde huwelijk mag de conclusie voor dejaren '60 luiden, dat de norm van de
toelaatbaarheid daarvan binnen huwelijksperspectief een meerderheidsstandpunt heeft verworven, waaraan de praktijk lijkt te beantwoorden.
Ook aan devoortplanting werd in dit decennium het een en ander gedaan, of
beter gezegd ongedaan gemaakt. In 1961 werd in de kring van de NVSH het
eerste Nederlandse experiment gedaan met de anticonceptionele pil. Deze pil
kwam in 1963 op de markt en had in 1968 11 % van de vrouwen tussen 15en
45 jaar als gebruikster. Dit percentage was in 1972 ruimschoots verdubbeld9.
Naast de pil, die in 1971 ook in het ziekenfondspakket werd opgenomen, moet
de introductie van andere nieuwe voorbehoedsmiddelen genoemd worden,
w.o.in hetbijzonder het spiraaltje. Volgenseen mededelingvan het Nederlandse
bedrijf van de London Rubber Company nam mét de introductie van de
nieuwe anticonceptiva het gebruik van de al veel langer bestaande middelen
als condooms en pessaria eveneens sterk toe. De koop wordt de gebruiker van
condooms dan ook wel gemakkelijk gemaakt, want sinds 1970(hetjaar, waarin
de vrije etalering en verkoop van anti-conceptionele middelen wettelijk mogelijk gemaakt werd) prijken zij zeer opvallend op de toonbank van de drogist en
bevinden zij zich op strategische plaatsen in muurautomaten. Een sindsca. 1967
opkomende zeer definitieve methode van geboorte-beperking is de sterilisatie.
In genoemd jaar werden naar schatting al ettelijke honderden sterilisaties verricht, een aantal dat in 1972 opgelopen zou zijn tot enige duizenden10. Tenslotte begon in dit decennium ook de discussie over de legalisering van de
abortus provocatus intensief op gang te komen. Hoewel de materie nog steeds
niet opnieuw wettelijk is geregeld, is dedefacto geaccepteerde practisering met
het oprichten van de eerste abortuskliniek in 1970 openlijk van start gegaan.
Drie jaar later waren er al 11 van dergelijke klinieken, waar jaarlijks ca. 7000
abortussen verricht worden. Het resultaat van al deze activiteiten was, dat het
geboortecijfer in Nederland tussen 1960 en 1972 met een kwart terugliep.
Formeel is aan de huwelijksband dit veranderd, dat de man sinds 1970 niet
langer meer 'het hoofd der echtvereniging' is, een schrapping overigens van
een bepaling, die minder inhield dan de juridische handelingsonbekwaamheid
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van de gehuwde vrouw, die in 1956 al opgeheven werd. Voorts is de huwelijksband gemakkelijker ontbindbaar geworden door de in 1971 ingevoerde nieuwe
echtscheidingswetgeving. Het feit, dat het echtscheidingsniveau in 1972 ruim
tweemaal zo hoog was als in 1960 moet voor een deel aan de wettelijk verruimde mogelijkheden worden toegeschreven, maar de stijging van dit niveau
was gedurende het hele decennium al gestaag. Dit decennium ziet ook het ontstaan van belangenverenigingen van vrouwen maar eveneens van mannen,
wier huwelijk ontbonden werd door echtscheiding, evengoed trouwens als van
de oprichting van de Weduwen- en Weduwnaarsbond 11 .
Aan reparatie van een slechte huwelijksband begonnen therapeuten in Nederland na het midden van dejaren '60 aandacht te geven in het voetspoor van
de Amerikaanse marital counseling, die ook met groepen van echtparen plaats
vindt. Meer inzicht in de kwaliteit van het huwelijk in Nederland werd verkregen door een in 1967 gehouden onderzoek onder een voor heel Nederland
representatieve steekproef van echtparen, dat eveneens door een vrouwenblad
gefinancierd werd 12 . Overigens bleek uit het ongeveer tegen de jaren '70 meer
bekend wordende verschijnsel van de partner-ruil, dat de huwelijksband in
stand gehouden kan blijven (naar beweren soms zelfs verbeterd) door heterosexuele omgang van de huwelijkspartners met een ander echtpaar.
Hoewel men in het beschouwde decennium duidelijk meer en ook vroeger is
gaan trouwen dan daarvoor, is toch ook aandacht besteed aan degenen, die
de weg tot elkaar niet zo 'natuurlijk' vinden en daardoor nogal eens de dupe
worden van malafide huwelijksmakelaars, aan wie zij zich toevertrouwen. In
1970 werd de Raad van Toezicht op de Dienstverlening voor Huwelijkscontacten opgericht, die een aantal verantwoord werkende huwelijksbureaus officieel erkende. Koppeling van partners met behulp van de computer is, geïnspireerd door dein 1967in Nederland geïntroduceerde 'Operation Match' voor
afspraakjes tussen jongens en meisjes, ook bij dehuwelijksbemiddeling in Nederland beproefd.
Een symbool als het ware voor het iets minder zwaarwichtig doen over het
huwelijk is het vrijere en ongedwongener ritueel, dat bij velen de trouwdag
kenmerkt. Nog veel informeler is natuurlijk het - m.n. in kringen van studerendejongeren - na 1970steeds meer voorkomen van het openlijk samenwonen
van zich gevormd hebbende paren, waarvoor de veel negatievere benaming
'hokken' niet meer gehoord wordt. In de feitelijk tot stilstand gekomen vrouwenemancipatie kwam ook sinds 1960 weer beweging. Een belangrijke onderstroom vormde het in toenemende mate buitenshuis gaan werken van de gehuwde vrouw (bij de Volkstelling 1971 was het aantal vrouwen, dat dit deed
met 14% naar verhouding driemaal zo groot als bij de Volkstelling 1960).
Voorafgegaan door rimpelingen als het openstellen van alle ambten voor de
vrouw in de twee grootste protestantse kerken in ons land (bij de Ned. Hervormde Kerk in 1966, bij de Gereformeerde Kerken in 1967) kwam de grote
golf van de beweging voor de gelijkberechting van de vrouw echter pas op
tegen de jaren '70: de actie-groep Man-Vrouw-Maatschappij in 1968 wat gematigder en serieuzer, Dolle Mina in 1970 veel heftiger en uitdagender. Zij
6
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blijven daarna door vorming, door acties en door campagnes de zaak van de
vrouw in beweging houden, of liever, zij vormden de 'zaak van de vrouw' om
tot het sexe-rol vraagstuk. De Nederlandse versie van 'Women's Lib' heeft
sinds 1972in 'Opzij' voorts een alternatief vrouwenblad gecreëerd. Uitdrukking
van de betekenis van de vrouw en haar gelijkstelling aan de man vormen ook
de discussies over een huisvrouwenloon, de introductie van een verzekering op
het leven van de (huis)vrouw, de zelfstandige belastingheffing over het arbeidsinkomen van degehuwde werkendevrouw even goed als de start van het damesvoetbal.
In deze opsomming horen ook thuis de veranderingen, die te melden zijn uit
kinder- en jeugdland. Spectaculair is in deze sector de ontwikkeling van het
aantal kinderdagverblijven enpeuterspeelzalen, tesamen vaak crèches genoemd.
Waren er van deze inrichtingen vóór 1970slechts verspreid een klein getal aanwezig, sinds dat jaar breidde het aantal zich uit in een zodanig tempo dat we
kunnen zeggen dat er welhaast dagelijks ergens een nieuwe crèche geopend
wordt. Ten aanzien van de oudere jeugd valt vooral te wijzen op de zelfstandiger positie die aan dejongeren buiten en binnen het gezin wordt toegekend.
We zien het eerste feitelijk aan de ontwikkeling van eenjeugdsubcultuur in ook
letterlijk een eigen leefwereld vanjeugdsociëteiten en -centra, kelders en zolders,
koffiebars en discotheeks. Hoewel op zichzelf een symptoom heeft o.i. het
optreden van Provo, dat zijn hoogtepunt had in 1965-1966, sterk bijgedragen
tot het zelfbewustzijn van de jongerengeneratie. Sindsdien worden ook met
betrekking tot dejeugd democratisering en inspraak steeds meer gemeengoed,
hetgeen o.a. tot uitdrukking kwam ineenflinkeverlagingvan de kiesgerechtigde
leeftijd. Indicatief voor de gewijzigde positie van de jongeren tegenover hun
ouders is de trapsgewijze handelingsbekwaamheid en uiteindelijk vroege meerderjarigheid, die de commissie-Wiarda, ingesteld in 1965 door de minister van
Justitie, in 1971adviseerde ter zakevan een nieuwjeugd- c.q. gezinsrecht. Sinds
1968iserdan ook 'Oudersvan Nu', eenblad dat deanderepartij leert denieuwe
verhoudingen te practiseren.
De betekenis van het gezin kwam in diejaren misschien nog het meest naar
voren in het tegenlicht van de schijnwerpers die op de z.g. alternatieve leefvormen gericht werden. De commune trekt onder de laatsten de meeste aandacht,
maar er zijn ook andere varianten zoals de samenwoning van homofielen, bejaarden en de reeds eerder genoemdejongeren. Ook de positievan de ongehuwden kreeg, vooral na de publiciteit, die een studie van de JONG-GIERVELD over
deze groep ondervond, meer aandacht 13 .
Het gezin zelf komt echter in dejaren '60 opnieuw naar voren als een uitermate belangrijke institutie voor het individu, die als 'ambiance' voor diens
welzijn opzichzelf studie,aandacht en steun waard blijkt te zijn. Typerend isde
volgende uitspraak van NEVEJAN in een schets van de ontwikkelingen, die zich
volgens hem rond 1960zijn gaan voordoen in het maatschappelijk werk en de
geestelijke gezondheidszorg. 'Met de ontwikkeling van de gezinsbehandeling
Meded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-9 (1975)
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- ook wel familietherapie genoemd - heeft zich dan ook een revolutionaire
verandering van opvatting in de welzijnszorg in Nederland voltrokken. Kort
geformuleerd houdt deze in: een verschuiving van de zorg voor het individu
naar de hulp van de hele groep, waarvan het individu deel uitmaakt' 1 *.
De Overheid heeft door devorming van een afdeling Gezinsbeleid binnen het
Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk in 1967 de betekenis van het gezin in het welzijnsbeleid ook onderkend. Daarnaast heeft dit
Ministerie in de loop van dejaren '60 het gezinsonderzoek duidelijk gesteund;
een culminatiepunt was de honorering van de onderzoeksaanvraag uit de kring
vandegezinssociologische onderzoekersbetreffende deuitvoeringvaneen project
vangezinssociologischecensusmonografieën, ditmethet oogopdevelegegevens
die ter beschikking zouden komen bij de geplande Volkstelling 1970. Het idee
dat werd geboren in 1965, groeide uit tot één van de grootste sociaal-wetenschappelijke ondernemingen in Nederland ooit ondernomen (in 1968al begroot
op meer dan f 1.000.000,-). Maatschappelijke tegenhanger van de Overheid
met betrekking tot het gezinsbeleid is de Gezinsraad, die met het vorderen der
jaren '60 steeds meer een spreekbuisfunctie ging vervullen. Vooral na een herstructurering in 1971 kon hij met behulp van secties voor gezinseconomische
aangelegenheden, onderwijs en vorming, onvolledige gezinnen, huisvesting en
ruimtelijk welzijn en - recentelijk - gezinsvorming en bevolkingsbeleid beter
toegerust zijn beleidsvormende taak vervullen.
Het gesproken en geschreven woord van voorlichtende en raadgevende aard
is voorts in dit decennium in een voordien ongekende vloed over het grote
publiek gekomen. Bekende namen - en sinds de TV zijn intrede deed ook bekende gezichten - werden de voortrekkers van dezesociale wetenschapsjournalistiek en-popularisering DUPUIS, TRIMBOS en ZELDENRUST-NOORDANUS.
Wat ruimtelijke situering en materiële uitrusting van het gezin c.q. huishouden betreft, zijn het veelal 'stille krachten' geweest, die geleidelijk maar gestaag een aandeel leverden in veranderingen in het patroon van het gezinsleven.
De jaren '60 worden nl. ook gekenmerkt door een toenemende mechanisatie
van de huishouding alsook centrale verwarming van de woning enerzijds en
een snelle ontwikkeling van het aantal zelfbedieningszaken en supermarkten
met een meer gestandaardiseerd consumptiepakket anderzijds. Veranderde
koopgewoonten, het meer betrokken worden van de man bij het kopen dankzij
ook de in de loop van dit decennium algemeen geworden vrije zaterdag, waren
het gevolg evenals het meer besteden van (semi) vrijetijd in en rond de woning.
Voor het gezinsleven van steeds breder lagen van de bevolking is ook gebruikelijk geworden het met het gezin weekend en vakantie houden, vaak in een mobiel tweede woninkje als tent of caravan. Tenslotte is in dit verband illustratief
als uiting van veranderend denken over het gezin de oprichting na een aanloopperiode van \\ jaar van 'Centraal Wonen', een vereniging met locale en regionale projectgroepen die zich ten doel stelt woongemeenschappen te stichten
waarin centralisatie of concentratie van bepaalde gezinsfuncties, m.n. de huishoudelijke, maar ook wel deels de recreatieve en educatieve, plaats vindt.
Met het voorgaande hangen verschijnselen samen, die zijn te duiden als het
8
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meer open gaan staan in de loop van dejaren '60 van andere maatschappelijke
sectoren voor het gezin of aspecten daarvan. Deze verschijnselen zijn vaak
moeilijk dateerbaar, omdat zij lang niet altijd op één tijdstip formeel geïnitieerd
zijn. Wij denken aan zaken als de ouderparticipatie in kleuter- en lagere scholen, het vormen van meer aan de tijd van de huisvrouw aangepaste part-time
banen, het creëren van adequate woonvormen voor bejaarden en ongehuwden,
het openstaan voor het gezin in het vormingswerk hetgeen blijkt uit het organiseren van gezinsweekenden en -weken, het betrekken van de vrouw in het
woning- en huisvestingsbeleid, b.v. door middel van Vrouwen Advies Commissies in iedere gemeente, het subsidiëren vanjongerenadvies- en -hulpcentra, het
snelle opkomen sinds 1970van de glijdende werktijden enzomeer. Hoe gevoelig
tenslotte de maatschappij reageert op wat zich in het gezinsleven is gaan afspelen, wordt misschien nog het meest treffend geïllustreerd door het inspelen
van de reclame op verschuivende sex-rolverwachtingen: naarmate we de man
van helpen met afdrogen zien overgaan tot koffie serveren, ja stofzuigen en
zelfs baby verzorgen, zien we de vrouw gaan verven, de girale betalingen verrichten (na een rekening genomen te hebben) en zich buigen over het verzekeringenpakket.

VERVOLG EN VERDIEPING VAN HET ONDERZOEK

De programmatische draad weer opvattend, zal het wel begrijpelijk zijn, dat
wijheelgewoon geïnteresseerd waren indevraag watdeneerslagvan aldit soort
veranderingen in de plaatselijke gemeenschappen en hun gezinnen, die wij alreeds goed hadden leren kennen, geweest was. Theoretisch-sociologisch was
het voorts interessant te weten hoe, langs welke weg en op welke wijze die veranderingen daar aankwamen en doorgedrongen zouden zijn. Verloopt het proces volgens het theoretisch kader, dat in deel I ontworpen werd? Het algemene
karakter van de hierboven geschetste veranderingen en het hele maatschappelijke klimaat waarin zij plaatsvinden doen de vraag rijzen naar de verklarende
betekenis van een factor, die alsurbanisatiegraad gemeten wordt. Spelen andere
factoren niet een voornamere rol of gaan zij dat niet doen? In de op dit gebied
relevante literatuur, die over het rural-urban continuum, liggen aanwijzigingen
dat hiervan sprake is.Maar ook op een fundamenteler vlak rijzen er problemen.
Het begrip moderniteit zelf komt 'im Frage'. De vanzelfsprekendheid ervan is
verloren gegaan. Ook in de critische evaluatie van het Wageningse sociologisch
onderzoek naar het moderne versus het traditionele cultuurpatroon, zoals
Constandse die verricht heeft, komt dit tot uiting 15 . Door de neiging moderniteit in psychologische categorieën te definiëren is een nieuwe sociologische
doordenking op zijn plaats, m.n. wanneer - zoals in ons geval - een typologie
van een sociale groep nagestreefd wordt.
Deze zaken brengen ons op het begrip 'Leitbild' of 'guiding image' dat in de
jaren '60 veel aandacht heeft gekregen, ook inzake het gezin. In 1967 hield de
International Scientific Commission on the Family (ICOFA), het wetenschapMeded.Landbouwhogeschool Wageningen 75-9 (1975)
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pelijk 'geweten' van de reeds eerder genoemde U.I.O.F. in Quebec haar eerste
seminar met als thema: National Family Guiding Images and Policies16. Juist
ook van de zijde van het beleid zelf, dat - zoals we in de opsomming hier boven zagen - in de tweede helft van dejaren '60 actiever ging optreden, werd de
sociale wetenschap gestimuleerd tot het leveren van bijdragen aan inzicht in
het beleidsobject. De thematiek van het Leitbild vormt daarbij voor ons een
goede toegang. De maatschappelijke relevantie van een hernieuwd onderzoek
moge hieruit genoegzaam blijken. Tegelijk echter komt met dit type onderzoek,
dat onvermijdelijk een beleidsbetrokken karakter krijgt, de vraag van de verhouding van dit onderzoek tot het beleid opnieuw op en daarmee die naar de
wijze van maatschappelijke betrokkenheid van de onderzoeker. Voor wie in de
universitaire sfeer na 1960jarenlang de discussies over de waardenvrijheid c.q.
het engagement in de sociologie heeft meegemaakt, komt deze vraag thans
scherper en dringender naar voren dan voorheen. Het bepalen van de eigen
positie in dezen in een hernieuwd feitelijk uit te voeren onderzoek is dan een
uitdaging te meer.
Al met al was er genoeg aanleiding op het eerste onderzoek terug te komen;
echter op een bepaalde wijze. Het was natuurlijk onmogelijk de gehele geweldigehierboven opgespitte problematiek in een tweede onderzoek meete nemen.
Het vertrekpunt was om in verband met de gebruikte gezinstheorie het onderzoek zo zuiver mogelijk te herhalen in een gelijksoortige populatie in hetzelfde
gebied. De aangesneden problemen van socialeveranderingen in de maatschappelijke context van het gezinsleven, m.n. die van het rural-urban continuum,
en die van de gezinsmoderniteit worden in eerste instantie belicht in het kader
van de institutionele theorie. Deel II opent daarom à la hoofdstuk 2 van deel I
met een hoofdstuk, waarin de veranderingen in de maatschappelijke situatie
van beide gemeenten sinds het tijdstip van het vorige onderzoek beschreven
worden. Daarop volgt dan een vrij uitvoerig hoofdstuk in de onderdelen waarvan met telkens duidelijke referentie aan dehoofdstukken 3,4en 5van deelI de
verdere ontwikkelingen van het gezin in zijn verschillende aspecten op het continuum 'traditioneel-modern' beschrijvend analyserend behandeld en nog eens
samengevat worden.
Op dit punt aangekomen, wordt het onderzoek dus niet afgesloten, maar
vindt er een bezinning plaats op de gebruikte theorie en op de uitgevoerde
analyse. Eerst is het vooral datgene wat als onafhankelijke of verklarende
hoofdvariabele aangemerkt werd, dat onder de loupe wordt genomen, met andere woorden de betekenis van het rural-urban continuum als factor voor verschillen in gezinsmoderniteit (en die vanurbanisatiegraad alsvariabele) worden
nader beschouwd. De conclusies van deze beschouwing zijn er aanleiding toe
om ook de werking en het relatieve gewicht van andere mogelijk verklarende
variabelen nader te onderzoeken, zowel bij het materiaal van 1960als bij het in
1972 verzamelde. Door gebruik te maken van een uit de vragenlijst geconstrueerd stelsel van moderniteitsschalen werd het mogelijk de analyse statistisch
veel verder te verfijnen. De genoemde beschouwing en de op grond daarvan
uitgevoerde her-bewerking van het materiaal, alsmede de resultaten daardoor
10
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verkregen, vormen debodyvan het derde hoofdstuk van deelII.
Dit hoofdstuk draagt reeds denodige stof aan voor het volgende hoofdstuk
waarin het tweedealsfundamenteel aangeduide vraagstuk wordt aangesneden,
te beginnen met een beschouwing over het begrip moderniteit en de geëigendheid daarvan voor onze thematiek. Deze beschouwing mondt uit in een wat
kritisch bezien van de institutietheorie en eigenlijk in het herzien van het conceptuele raamwerk van de studie. Op basis daarvan wordt vervolgens getracht
te komen tot het aanduiden van een meer toekomstgeoriënteerd gezinstype als
'guiding-image'. Het zodoende wat verruimde conceptuele kader biedt ni. de
gelegenheid de in het intermezzo gesignaleerde veranderingstendenties in en
rond het gezin beter theoretisch geordend te plaatsen. Om het gezinsprospect
niet degedaantevan eenloutere utopietedoenkrijgen, isernaar gestreefd een
soorttest ophetrealiteitsgehalte ervanuittevoeren. Daartoe zijnindevragenlijst van 1972een aantal aanvullende vragen gesteld, gericht op het verkennen
ofdegecreëerdevormgevingvoorhetgezinsleveninderestvandezeeeuwinderdaad potentie tot verwerkelijking bezit. Met een bespreking van de uitvoering
van dezetoetsenderesultaten, dieermeeverkregen werdennadert hoofdstuk 4
zijn einde. De laatst genoemde operaties m.n., maar eigenlijk de gehele opzet
van dit onderzoek, waarvan detweede fase zoveel tijd na deeerste werduitgevoerd,geveneraanleidingtoedezestudieaftesluitenmeteenepiloog,dieeenbeschouwingbevatovereneensoortverantwoordingvormtvaneenstijlvansociologiebeoefening, die hier enigszins exemplarisch geprobeerd isendiedezoveel
besproken en verlangde beleids- c.q. maatschappelijke relevantie zowel alsde
wetenschappelijke relevantie recht hoopt te doen.
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1. I N L E I D I N G

DOEL VAN HET ONDERZOEK

De snelle veranderingen, die in onze huidige samenleving plaats vinden, laten het platteland niet onberoerd. De moderne economische verhoudingen
oefenen hun invloed ook uit op het platteland. Mechanisatie van de landbouw,
industrialisatie, urbanisatie en de sterk toegenomen communicatiemogelijkheden raken de plattelandsbevolking direct of indirect en stellen dezevoor tal van
vraagstukken op allerlei gebied. Zij gaan ook aan het gezinsleven niet voorbij,
integendeel het is misschien het gezin - waarvan ieder, op zijn wijze deel uit
maakt - dat in een veranderende wereld onder de sterkste spanning komt te
staan. Het is in het bijzonder dit gezinsaspect van de sociale werkelijkheid ten
plattelande dat in deze studie ten behoeve van het beleid tot object van onderzoek gemaakt wordt. Beleids- en voorlichtingsinstanties, die zich inzetten voor
het welzijn van de plattelandsbevolking worden telkens geconfronteerd met de
problematiek van het plattelandsgezin. Onder plattelandsgezin verstaan we in
het volgende elk ten plattelande wonend gezin, daaronder begrepen dus zowel
het boeren- en landarbeidersgezin als het gezin, waarvan het gezinshoofd geen
agrarisch beroep uitoefent. Willen genoemde instanties een politiek voeren en
een voorlichting geven, die het werkelijke welzijn van dit gezin ten goede komt,
dan is het nodig dat zij beschikken over een duidelijk inzicht in de situatie,
waarin dit gezin zich geplaatst ziet, en een helder beeld krijgen van wat er
gaande is binnen het gezinsleven. Zowel de werkelijke verlangens binnen dit
gezin bestaande, als de mate waarin en de wijze waarop deze verlangens al of
niet vervuld zijn, zijn immers data, die het beleid niet mag negeren.
De noodzaak van een onderzoek als dit is niet alleen tot Nederland beperkt.
De aangeduide problematiek doet zich ook voor in tal van andere landen. Een
blijk hiervan vormt het in het leven roepen van een speciale werkgroep voor
het plattelandsgezin door de 'Union Internationale des Organismes Familiaux',
een organisatie, die diverse nationale verenigingen en organisaties voor de behartiging van de belangen van het gezin omvat.
Deze werkgroep heeft het als haar eerste taak gezien in de aangesloten landen de studie te bevorderen van de vraagstukken die voor het plattelandsgezin
in de moderne tijd rijzen.
Spreken over het platteland en zijn problemen kan eigenlijk niet plaatsvinden
zonder tevens de stad in debeschouwing te betrekken. Zonder de aanwezigheid
van de stad zou er immers geen sprake zijn van 'platteland'. Het bestaan van de
als tegenstelling gevoelde verhouding stad-platteland geeft aanleiding tot het
stellen van de vraag, of er bij deze beide van een wezenlijk anderszijn gesproken kan worden. Zo is ook voor de werkgroep het hoofdthema van het onderzoek, dat zij wil stimuleren, de vraag of er voor de gezinnen ten plattelande en
die in de stad een specifieke welzijnsproblematiek bestaat, doordat er tussen
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deze gezinnen essentiële verschillen zouden bestaan zowel in hun waardenoriëntatie alsin de omstandigheden waarin zij verkeren. Het antwoord op deze
vraag zal belangrijke consequenties hebben voor een gezinspolitiek en een gezinsvoorlichting, die beogen het plattelandsgezin bij te staan in de verkrijging
van een optimaal welzijn.

PROBLEEMSTELLING

Het thema, dat de Werkgroep Plattelandsgezinnen van de U.I.O.F. als
het belangrijkste gezien heeft bij de bestuderingvan de plattelandsgezinssituatie,
is ook tot 'Leitmotiv' van dit Nederlandse onderzoek verklaard. En niet ten
onrechte, geloven wij. Immers, wanneer men zich de aard van de problematiek,
waarvoor de plattelandsbevolking tegenwoordig geplaatst is, realiseert, blijkt
de verhouding stad-platteland hierin een grote rol te spelen.
Het is, wanneer de aandacht gericht wordt op de ontwikkeling van de maatschappij, vooral de dynamische stad, die de toon aangeeft. Het meer statische
platteland schijnt zijn eigen leven te leiden, weerstand te bieden aan nieuwe
dingen, of soms de veranderingen vertraagd te volgen. Ook in het gezinsleven
zijn deze verschijnselen terug te vinden. Het bovenstaande roept weer de vraag
op, of er een principieel onderscheid gemaakt moet worden tussen stads- en
plattelandsleven.
Toegespitst op de gezinssituatie, kan men zich voorstellen, dat, als er principiëleverschillenzouden bestaantussen'hetstadsgezin'en'het plattelandsgezin'
(als vergaande abstracties genomen), deze zouden voorkomen zowel voor de
geestesgesteldheid van deze gezinstypen als voor de omstandigheden, waarin
zij zich bevinden. De probleemstelling laat zich dan als volgt samenvatten:
Is er, bij alle bekende verscheidenheid tussen plattelandsgezinnen onderling,
enige aanwijzing, dat inderdaad gesproken mag worden van het plattelandsgezin als een gezin, dat - op wezenlijk andere waarden stoelend en voor essentieel
andere omstandigheden gesteld dan het stadsgezin - een eigensoortige welzijnsproblematiek zou kennen?
Een antwoord hierop kan slechts verkregen worden, wanneer we het gezin
zien in zijn algemeen maatschappelijk kader, dat echter niet vast is, maar aan
veranderingen onderhevig. De Westerse samenleving, die eeuwenlang een betrekkelijk statisch karakter vertoonde, is sedert de laatste anderhalve eeuw in
steeds sneller beweging gekomen. Konden wevoorheen deWesterse maatschappij typeren alseenagrarisch-ambachtelijke, tegenwoordig iszij alseen stedelijkindustriële te kwalificeren. Waren vroeger, toen het gros van de bevolking op
het platteland woonde, de verhoudingen, waarin daar geleefd werd, bepalend
voor de meeste mensen, sinds het tijdperk der industrialisatie wordt een steeds
groter deel van de bevolking in steden geconcentreerd en geeft de stedelijkindustrieel bepaalde levenswijze meer en meer de toon aan. Het platteland ondervindt hiervan de weerslag. Het blijft steeds minder wat het eertijds was,
doordat het opgenomen wordt in het dynamiseringsproces. Al naar mate het
16
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physiek en mentaal verstedelijkt raakt, gaan ook hier de traditionele, agrarischambachtelijk getinte levensvormen over in het moderne, urbane patroon. Het
geponeerde geldt voor de verschillende samenlevingsverbanden, waarvan de
mens deel uitmaakt en waarin hij zijn leven leidt. Het gezin neemt hieronder
één van de belangrijkste plaatsen in. Op grond van dit inzicht wordt aan de
probleemstelling de basishypothese verbonden, dat er geen plattelandsgezin
als generaal type bestaat, met andere woorden dat het geeneigen, van het stadsgezin afwijkend waardenstelsel bezit, noch in eigensoortige omstandigheden
geplaatst is. Gesteld wordt, dat ten plattelande zich de min of meer recente
tendentie voordoet van een aanvaarding van de huwelijks- en gezinsidealen
van de stedelijke 'middle-class'. Deze nadere bepaling van 'het stadsgezin' is
dienstig, omdat ook bepaalde (volks)buurten in de steden een gezinstype kennen, dat van het gangbare afwijkt. Verder moet aan de omstandigheden, die
het plattelandsgezin beinvloeden slechts een tijdelijk-plaatselijke betekenis worden toegekend. De mate waarin het plattelandsgezin afwijkt van het stadsgezin
wordt bepaald door de intensiteit van het materieel en geestelijk contact met
de stedelijke levenssfeer, met andere woorden door het relatief isolement van
het platteland. De problematiek van het plattelandsgezin schuilt nujuist hierin,
dat het tracht de gezinsidealen van de stedelijke middle-class te verwezenlijken, maar hierin soms meer, soms minder door tijdelijk en plaatselijk uiterlijke factoren wordt belemmerd. Naarmate het geestelijk contact met de stedelijke samenleving groeit, maar andere omstandigheden het bereiken van een
stedelijk levensniveau in de weg staan, treedt de latente problematiek meer aan
de dag.
Deze problematiek is dus in wezen een aanpassingsproblematiek. Enigszins
anders geformuleerd, kunnen wezeggen dat op het platteland in een industriële
maatschappij al een zo grote economische differentiatie bestaat met daaruit
volgende dergelijke diversiteit in sociale verhoudingswijzen, dat men praktisch
niet meer van een uniforme plattelandsstructuur kan spreken. Te pogen de verschillende situaties en toestanden onder één noemer te brengen is juist het
probleem verdoezelen. Want het is de doorstralende invloed van de stedelijke
levenswijze, die bij tijd en wijle botst op resterende elementen van een oude
structuur. De eigenlijke problematiek voor het gezin ten plattelande vormt de
nogal eens falende integratie van oude structuurelementen in het stedelijke
levenspatroon.

METHODIEK EN TECHNIEK VAN HET ONDERZOEK

Het hier aan de orde gestelde omvangrijke probleem vraagt een veelzijdige
benaderingswijze van de gezinswerkelijkheid. Op grond van deze overweging
lijkt hiertoe een bestudering van gezinnen volgens de integrale gezinstheorie
van KOOY het meest geëigend1. In zijn gedachtengang moet het gezin - kort
samengevat - beschouwd worden als:
a. een instituut temidden van andere, en geplaatst in een hiërarchische verMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-9(1975)
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houding tot deze, waarbij speciaal de aandacht wordt gevestigd op de belangrijkste instituten, die in een gezagsverhouding tot het gezin staan (familie,
buurt, kerk, staat). De gezinsleden kunnen deze verhouding als vanzelfsprekend beleven, maar het is ook mogelijk dat zij haar als dwang ervaren,
b. een sociaal systeem met een structuur- en functiepatroon en een psychologisch klimaat, waarbij onder het laatste verstaan kan worden, de wijze,
waarop dit patroon ervaren wordt.
Door aandacht te schenken aan de positie van het gezin in de institutionele
hiërarchie en aan het gezin als zodanig enerzijds, en aan de beleving van deze
beide anderzijds (met andere woorden door studie van objectieve zin en subjectieve beleving van de gezinsrealiteit, het geheel gezien in een dynamisch, veranderend cultuurpatroon) wordt het mogelijk een waardevol inzicht in het
onderhavige probleem te verkrijgen.
Tot zover is het betoog zeer algemeen geweest. Voor het onderzoek in de
praktijk is het noodzakelijk, dat aan het gestelde een meer concrete inhoud gegeven wordt.
Het traditionele (meestal rurale) gezin kan aan de hand van de hierboven
weergegeven theorie ideaal-typisch als volgt beschreven worden:
positie:
huwelijk :
structuur:
functie :
ps. klimaat:

open gezin, integratie in familie, buurt en kerk
Situationsehe
patriarchaal
wirtschaftsbezogen
emotioneel repressief, stabiel

In tegenstelling hiermee vertoont het moderne stedelijke middle-class gezin
de volgende ideaal-typische kenmerken:
positie:
huwelijk:
structuur:
functie :
ps. klimaat:

gesloten gezin, souverein t.o.v. familie, buurt en kerk
Neigungsehe
democratisch
affektbezogen
emotioneel expressief, labiel

Uit het oogpunt van het gestelde in de basis-hypothese, valt in de Nederlandse samenleving een continuum waar te nemen, waarvan de beide polen
zijn het meest statische (geisoleerde) plattelandsleven en het meest dynamische
stadsleven. Er bestaat dus volgens deze opvatting geen scherpe scheiding tussen
stad en platteland, maar er zijn vloeiende overgangen.
Voor het onderzoek zijn echter vergelijkingscategorieën vereist. Hierbij kan
een geschikt gebruik gemaakt worden van de 'Typologie van Nederlandse gemeenten naar urbanisatiegraad', vervaardigd door het Centraal Bureau voor de
Statistiek2. In deze typologie worden de gemeenten in drie hoofdgroepen ingedeeld: plattelandsgemeenten, verstedelijkte plattelandsgemeenten en stedelijke
gemeenten, terwijl per hoofdgroep weer enkele onderverdelingen gemaakt zijn.
Met behulp van deze classificatie zijn een tweetal gemeenten uitgezocht, die
ook volgens het oordeel van een socioloog-streekkenner een goed onderzoe18
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kingsterrein leken te bieden. Eigenlijk zou voor een volledige toetsing van de
hypothese een onderzoek op het zuivere platteland, in verstedelijkte plattelandsgebieden en in het stedelijk milieu moeten plaatsvinden. De mogelijkheden voor een zodanig uitgebreid onderzoek ontbreken echter tot nu toe. De
beschikbare middelen dwingen tot een beperking. Deze is hierin gezocht, dat
een studie in het stedelijk milieu achterwege blijft. Hiermee wordt tevens bereikt, dat de aandacht des te beter op het platteland gericht kan worden, wat
uiteindelijk ook de bedoeling van het gehele onderzoek is.Verondersteld is dus,
dat in de stad het 'moderne' gezinstype het duidelijkst verwezenlijkt wordt,
hetgeen samenhangt met de hoge bevolkingsdichtheid daar, de sterke sociale
differentiatie en grote mobiliteit, met als gevolg onoverzichtelijk milieu, geringe sociale controle en neiging tot individualisme.
Als onderzoeksobject zijn gekozen de voornamelijk agrarische gemeente
Kedichem en de verstedelijkte plattelandsgemeente Arkel. De motivering van
de keuze van deze gemeenten vindt men in hoofdstuk 2. Dat voorlopig slechts
een tweetal gemeenten de aandacht ontving, isteverklaren, omdat er de nadruk
op gelegd is, dat het onderhavige onderzoek gezien moet worden als een verkenning. Op dit gebied istot nu toe praktisch geen concreet onderzoekingswerk
verricht. Het werd daarom beter geacht, enkele intensieve case-studies te maken dan een breed onderzoek over een uitgestrekt gebied op te zetten, dat toch
slechts oppervlakkig zou blijven. De resultaten, die het huidige onderzoek zal
opleveren, mogen dus niet zonder meer gegeneraliseerd worden. Daar de uitgekozen gemeenten echter min of meer representatief voor hun klassen zijn,
zullen de conclusies van het onderzoek waarschijnlijk wel een zekere algemene
gelding hebben. Nader onderzoek in soortgelijke gemeenten zal dit echter moeten verifiëren.
Opdat de studie van de gezinnen in deze gemeenten een goede basis zou
hebben, werd het noodzakelijk geacht een inzicht te verkrijgen in de achtergrond, waartegen het gezinsleven zich afspeelt. Zonder een goede kennis van
de locale samenleving valt een momentopname van een aantal gezinnen moeilijk te maken en nog moeilijker te interpreteren. Daarom is eerst een analyse
gemaakt van de sociale structuur van bedoelde gemeenten, een analyse die in
bepaalde opzichten ook een historische diepgang heeft gekregen. Bij het onderzoek en de beschrijving van geografische ligging, verkeersverbindingen,
wijze van bebouwing en huisvesting, demografische verhoudingen, economische
structuur, maatschappelijke voorzieningen, kerkelijke gezindteen ontspanningsgelegenheid heeft voorgezeten, een plaatsbepaling te geven van deze gemeenten
in hun overgang van organische naar organisatorische samenlevingsverbanden.
Deze voornamelijk statistische peiling is aangevuld met gegevens, verkregen
uit interviews met een dertigtal z.g. 'sleutelpersonen' (predikanten, onderwijzers, gemeente-ambtenaren, artsen, vooraanstaande boeren, bestuursleden van
verenigingen e.d.). Mede door het herhaalde contact met sommigen van hen
kon een indruk worden gevormd van de aard der bevolking, haar houding,
gedragingen en aktiviteiten. De analyse van de sociale structuur wordt gegeven
in hoofdstuk 2.
Meded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-9 (1975)
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Het eigenlijke gezinsonderzoek heeft plaats gevonden door middel van een
enquête. Ten behoeve hiervan is een interview-schema ontworpen, gericht op
het ontdekken van de waardenoriëntatie van het gezin en de realisatie van de
gezinsidealen. Bij het nagaan van positie-, structuur- en functiekenmerken en
aanwijzingen voor het psychologisch klimaat refereert het aan de bovengenoemde ideaal-typen 'traditioneel gezin' en 'modern gezin'. Geholpen door indrukken, uit de structuuranalyse en de oriënterende interviews verkregen, is
aan de hand van dit schema een vragenlijst samengesteld.
Na een kleine proefenquête zijn met een nog enigszins gewijzigd vragenformulier in beide gemeenten alle volledige gezinnen met kinderen in de leeftijdsklasse 6 t/m 20jaar geënquêteerd. Deze categorie is gekozen om een complete
beantwoording van de vragen, die alle aspecten van het gezinsleven raken, mogelijk te maken. Dit totum bevatte 327 gezinnen, waarvan er 213 tot Arkel en
114tot Kedichem behoorden. 11Arkelse en 4 Kedichemse gezinnen weigerden
geënquêteerd te worden, terwijl 5Arkelse en 5Kedichemse gezinnen om andere
redenen uitvielen (verhuizing, emigratie, vakantie e.d.). Zodoende kwamen er
302 ingevulde formulieren binnen, 197 uit Arkel en 105 uit Kedichem. Deze
formulieren bleken alle bruikbaar. In slechts zeer weinig gevallen bleken geenquêteerden op bepaalde vragen niet te willen antwoorden. Gezien de intieme
aard van het onderwerp doet ook het percentage weigeraars (4,5%) zeker niet
onbevredigend aan.
Al wordt hier een totum onderzocht, alle gezinnen vallen er niet onder. Het
zou dus kunnen zijn, dat bij het kiezen van deze groep nog een andere - ongewilde - selectie heeft plaatsgehad. Hieromtrent kan ten eerste gezegd worden,
dat de gezinnen met kinderen in de leeftijdsgroep 6 t/m 20jaar in Arkel 40%
en in Kedichem 41% van het totaal aantal huishoudens uitmaken. Daar de
verdeling van de onderzochte groep gezinnen over de dorpen en buurtschappen
in de gemeenten goed overeenkomt met de bevolkingsgrootte van deze kernen,
mag worden aangenomen, dat de gemeenten (en ook de daarin liggende dorpen
en buurtschappen) in quantitatief opzicht juist vertegenwoordigd zijn. Per gemeente vertoont de samenstelling van de enquêtegroep naar al of niet agrarisch
beroep en naar godsdienst - twee belangrijke kenmerken voor dit onderzoek nagenoeg hetzelfde beeld als het gehele universum, blijkens tabel 1en 2 3 .

TABEL 1.Hoofden vangezinnenresp.huishoudens metagrarischeberoepen (inprocenten van
allehoofden vangezinnenresp.huishoudens).
Arkel

boeren
landarbeiders
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Kedichem

gezinshoofden
enquêtegroep

mnl. hoofden
van huishoudens met
beroep (1956)

gezinshoofden
enquêtegroep

mnl. hoofden
van huishoudens met
beroep (1956)

7,1
2,5

8,7
2,5

19,1
3,8

23,0
5,4
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TABEL2.Kerkelijke gezindte(inprocenten).
Arkel

Ned. Hervormden
Rooms Katholieken
Geref.gezindten
Overigekerkgenootschappen
Onkerkelijk

Kedichem

enquêtegroep

bevolking
(1947)

enquêtegroep

bevolking
(1947)

81,2
4,1
4,1

81,8
3,5
7,6

86,7
3,8
1,0

91,1
2,3
1,4

1,5
9,1

1,0
6,1

1,9
6,7

1,4
3,8

In aanmerking moet worden genomen, dat devergelijkingsgegevens niet van
recente datum zijn. Geldt dit vooralvoor de kerkelijke gezindte, ook de overgang van agrarische naar niet-agrarische beroepen heeft de laatste jaren niet
stilgestaan. Deveronderstelling, dat deenquêtegroep representatief isvoor de
gezinnen in de onderzoekingsgemeenten isdus alleszins gewettigd.
Gezien het uitgangspunt van het onderzoek, zalin debespreking van deresultaten van deenquête, diein hoofdstuk 3envolgende aan deorde komt, het
vergelijken van de gemeenten prévaleren; hiernaast zal echter het belangrijke
gezichtspunt 'agrarisch/niet-agrarisch' ook ruimschoots aandacht ontvangen.
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2. DE SOCIALE STRUCTUUR VAN DE
ONDERZOEKGEMEENTEN

D E KEUZE VAN DE GEMEENTEN

Om te komen tot een bestudering van het gezinsleven ten plattelande vanuit
de gezichtshoek, die de probleemstelling vraagt, moest - daar het onderzoeksveld slechts beperkt kon zijn - bij het kiezen van de plaatsen grote zorgvuldigheid worden betracht. Het gezinsleven vindt maar niet op zichzelf ergens plaats,
het speeltzich afin een concreet milieu en tegen eenzeer bepaalde achtergrond.
De inbedding in de bredere sociale werkelijkheid en de kleur van het décor zijn
vormende elementen van groot belang. Deze omgeving (c.q. de te nemen plaatsen) moest voor een zuivere toetsing van de hypothese aan een aantal voorwaarden voldoen. Als vergelijkingsbasis dienden twee gemeenten te fungeren,
en wel vanwege het feit, dat de gemeente in Nederland de kleinste territoriale
statistische eenheid is. Daarbij moesten de keuze-gemeenten niet groot van
oppervlakte zijn, omdat anders het gevaar dreigt, dat zij uit sterk heterogene
delen bestaan. Om het verschil tussen de gemeenten zo zuiver mogelijk tot de
mate van verstedelijking en contact met de stad te beperken, moesten zij in
andere belangrijke opzichten zoveel mogelijk overeenstemmen. Tot de voornaamste interveniërende factoren die het beeld konden vertroebelen, waren te
rekenen de godsdienst (kerkelijke gezindte), de aard van de bevolking (zelfde
landstreek), het welvaartspeil, de sociale stratificatie en de historische situatie.
Verder zouden de gemeenten geen extrema moeten vormen (b.v. zeer arm of
rijk zijn of typische forensenplaatsen zijn). Zij zouden een normaal of doorsneeplattelandskarakter moeten hebben. Tenslotte werd verlangd, dat het verschil
in verstedelijking niet te grote vormen zou aannemen, waardoor het toetsen
van de hypothese niet tot zijn recht zou komen, maar eerder het intrappen van
een open deur zou zijn.
Lijkt het opsporen van een tweetal gemeenten, die aan al deze voorwaarden
voldoen het zoeken naar een wit en een zwart schaap met vijf poten, door het
bestaan van de reeds genoemde typologie van Nederlandse gemeenten naar
urbanisatiegraad wordt de taak aanmerkelijk verlicht. Deze typologie maakt
onderscheid tussen gemeenten met een overwegend plattelandskarakter, gemeenten met een overgangskarakter tussen platteland en stad en gemeenten met
een stedelijk karakter, resp. A-, B- en C gemeenten genoemd, waarbij elke
hoofdgroep nog onderverdeeld isin subgroepen. Het typeren van de gemeenten
geschiedt aan de hand van een viertal kenmerken van morfologische, sociaaleconomische, functionele en sociologische (sociaal-psychologische) aard. Hierbij wordt, waar mogelijk, gebruik gemaakt van statistische indicatoren, waardoor de mate van urbanisatie op een bepaald moment vastgesteld kan worden.
Typering op verschillende tijdstippen maakt de dynamische aard van het verstedelijkingsproces zichtbaar.
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Voor ons doel leek het nodig een A 2 - of A 3 gemeente tevergelijken meteen
B x - of B 2 gemeente. Een dergelijke A gemeente bezit visueel nog een uitgesproken dorpskarakter, het inwonertal is klein, de agrarische beroepsbevolking
neemt procentueel een vrij grote plaats in (40-50% c.q. 20-40% van de totale
beroepsbevolking), de nijverheid is overwegend van verzorgende aard (de bevolking uit de A 3 gemeente werkt ook gedeeltelijk als forens in nabijgelegen
stuwende bedrijven), handel en verkeer nemen met de bedrijfstak maatschappelijke diensten een geringe plaats in.
Bj- en B 2 gemeenten zijn eigenlijk geïndustrialiseerde plattelandsgemeenten.
De bouwtrant is nog dorps, centrumvorming ontbreekt meestal, vooral in de
kleinere gemeenten uit deze klasse. Geïndustrialiseerd wil zeggen dat > 50%
van de mannelijke beroepsbevolking in de nijverheid werkzaam is; 10-25% is
dan nog in de landbouw. De industrie is ter plaatse gevestigd en/of de arbeiders
pendelen naar grotere industriële centra. Het verschil tussen Bj en B 2 ligt
voornamelijk in de grootte van het aantal inwoners, waarvoor de grens is getrokken bij 5000.
Gewapend met deze kennis werd de kaart van Nederland met de indeling
van de gemeenten naar urbanisatiegraad afgezocht, waarbij tevens rekening
gehouden moest worden met het zoveel mogelijk voldoen aan de bovengenoemde andere criteria. Volgens deze methode werd een aantal gemeentenparen uitgezocht, waarna hun geschiktheid nog werd getoetst aan het oordeel van P.P.D.
en/of E.T.I. van de provincie, waarin zij waren gelegen. Hoewel er meerdere
paren te vinden waren, waarvan de keuze verdedigd kon worden, is tenslotte
als eerste uit de bus gekomen het gemeentenpaar Arkel en Kedichem in Zuidoostelijk Z-Holland, dat aan vele voorwaarden bleek te voldoen en ook in het
oog van een deskundig streekkenner een geschikt onderzoekingsveld zou bieden 1 . Een bijkomende omstandigheid, die pleitte voor dit paar, werd gevormd
door het feit, dat het met het oog op de internationale vergelijking - een zelfde
soort onderzoekingen wordt ook in andere W-Europese landen uitgevoerd aantrekkelijk was, een bijdrage te leveren handelend over twee dijkdorpen in
het typische Hollandse polderland.

H E T DÉCOR

De gemeenten Arkel en Kedichem liggen Noordoostelijk van Gorcum op de
rechteroever van de Linge (zie voor een situatietekening Kaart I). De gemeente
Arkel, die ca. 2000 inwoners telt, heeft een oppervlakte van 817 ha en bestaat
voornamelijk uit de polders 'Het Land der Zes Molens' en 'Rietveld'. Langs de
Lingedijk ligt een brede strook rivierklei. In het lager gelegen Westelijke en
meest Noordelijke deel van de gemeente worden veenachtige gronden aangetroffen. Ten Oosten van de Lingedijk ligt nog een kleine onbewoonde buitenpolder.
Het grondgebied van de gemeente Kedichem beslaat 999 ha en wordt door
het overgrote deel gevormd door de 'Verenigde Polders Kedichem met OosterMeded. Landbouwhogeschool Wageningen 75-9 (1975)
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wijk'. Ook hier bevindt zich langs de Linge een strook rivierklei, op enkele
plaatsen vermengd metzand, zodat degrond daar eenzaveligkarakter draagt.
Ten Noordwesten hiervan helt de bodem in die richting af en gaat de grond
overinlaagveen, dat derestvan hetgemeentelijk territoir bedekt. Zowelinhet
Rietveldse gedeeltevan Arkel, alsin degemeente Kedichem liggen buitendijks
soms smallere, dan weer bredere grienden, gorzen en uiterwaarden. DezevormenmetdeLingeenzijn doorboomgaarden omzoomdedijken eenfraai stukje
natuurschoon, dat door toeristen nog nauwelijks is ontdekt.
Hetbebouwdedeelvan degemeenteArkelbestaat uithetgelijknamige dorp.
Dit heeft de langgerekte vorm van zovele dijkdorpen. Ten gevolge van een
grote industriële vestiging heeft er veel nieuwbouw plaatsgevonden. Hierbij is
doelbewust gestreefd naar een zekere komvorming. De nieuwe buurt ligt vlak
achter de Arkelse Dam, die het oude dorps 'centrum' vormde. De verspreide
lintbebouwingstrektzichverder overenkelekilometersuitlangsdevier dijken,
waarvan er in elkehoofdwindrichting één loopt.
De gemeente Kedichem bestaat uit drie buurtschappen:t.w. het dorp Kedichem of Kerkbuurt in het Westen van de gemeente, het kerkdorp Oosterwijk
inhetOostenvan degemeenteenhetgehucht AchterdijkinhetNoorden daarvan. Met deze namen worden drie stroken min of meer dichte lintbebouwing
aangeduid. De nieuwbouw is in deze gemeente tot slechts enkele huizen beperkt gebleven.
Eén van defactoren van betekenis bij het kiezen van deplaatsen van onderzoek was hun geografische ligging. In dit opzicht blijken Arkel en Kedichem
duidelijk teverschillen. Depositie van Arkel isveel gunstiger. Het ligt op nog
geen 3km van Gorcum (een oude industriestad en regionaal verzorgend centrumvanruim20.000inwoners)aandeoudeNapoleontischerouteAmsterdamParijs, die over Utrecht en Gorcum liep. Deze verkeersweg is lange tijd de
voornaamste verbinding van Amsterdam met het Zuiden geweest. Hoewel het
lange-afstandsverkeer tegenwoordig gebruik maakt van de nieuwe verkeerswegen,iser toch nogeen intensief verkeer tussen Utrecht en Gorcum-Brabant
over dezevoor tegenwoordige begrippen gevaarlijk smalle dijk. Met het ingebruik nemen in 1961van rijksweg 27(Breda-Vianen), dievlak ten Westen van
de gemeente Arkel loopt wordt de oude rijksstraatweg echter aanzienlijk ontlast. Pal ten Zuiden van degemeente loopt rijksweg 15(Ridderkerk-Zevenaar)
die nu tot Tiel voor het verkeer is opengesteld. Beschikt Arkel dus over uitstekende wegverbindingen met zowel het Noorden en Zuiden als het Oosten
en Westen deslands, ook tewater ishet goed bereikbaar door zijn liggingaan
het Merwedekanaal en de gekanaliseerde Linge, tussen welkejuist binnen de
gemeente nog een verbindingskanaal bestaat. Bovendien is Arkel opgenomen
in het spoorwegnet. Het beziteen station aan delijn Dordrecht-Geldermalsen,
tussen welkeplaatsen een uurdienst onderhouden wordt.
De gemeente Kedichem kan niet op een dergelijke gunstige situatie bogen.
Zij ligtveelmeer geïsoleerd, terzijde van degrote verkeersaders. Deenigeweg
van meer dan locaal belang is de Noorderlingedijk, die Arkel met Leerdam
verbindt. Hieraan liggen Kedichem-dorp en Oosterwijk. De Achterdijk ligt,
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