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Harry Willekens 

Het gezinsrecht in de sociale wetenschappen 

Zin en veelvoud van het sociaal-wetenschappelijk onderzoek over gezins-
recht 

Dat het gezinsrecht gedurende de laatste decennia een arena van politieke en 
morele strijd geweest is, mag niet verwonderen. Het gezinsrecht heeft op vrij 
korte tijd diepgrijpende veranderingen ondergaan : de niet-huwelijkse kinderen 
zijn in essentie gelijkgesteld met de kinderen uit een huwelijk; het huwelijk, 
eens aangegaan voor het leven en alleen ontbindbaar op vraag van en ten voor-
dele van de bedrogen echtgenoot, tendeert ertoe niet meer dan een opzegbaar 
samenlevingscontract te zijn; de feitelijke samenleving is in sommige landen 
geïnstitutionaliseerd geworden, soms ook voor paren van hetzelfde geslacht, en 
is dan, afgezien van de naam, nauwelijks nog van het huwelijk te onderschei-
den; mannen en vrouwen, wier verschillende sociale positie vijftig jaar geleden 
nog voor natuurlijk gehouden werd, zijn rechtens gelijkgesteld of zijn, om het 
anders uit te drukken, ondertussen aan een geslachtsneutraal regime onderwor-
pen geworden (zie de bijdragen van Van Houtte en Willekens in deze bundel). 
Parallel hiermee zijn de verkoop van anticonceptiva en de voorwaarden voor 
een abortus geliberaliseerd, de strafwetten afgeschaft die de homosexualiteit 
marginaliseerden en de geslachtswijziging juridisch erkend (Willekens 1991, 
185-333). Tegelijkertijd hebben opmerkelijke gedragsveranderingen plaatsge-
vonden. Hoewel de meeste huishoudens nog steeds een geslachtelijke arbeids-
verdeling kennen, hebben (gehuwde) vrouwen zich massaal op de 
arbeidsmarkt begeven en daardoor een grotere zelfstandigheid verworven.  

Deze nieuwe onafhankelijkheid heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de 
sterke stijging van de echtscheidingsratio (vrouwen zijn immers niet langer de 
economische gevangenen van liefdeloze huwelijken) en tot de verspreiding 
van het ongehuwde samenwonen. Als gevolg van de normalisering van zowel 
de echtscheiding als de ongehuwde samenwoning is met name de stabiliteit 
van de ouder-kindrelatie op de helling gezet en een situatie gecreëerd waarin 
de feitelijke en de juridische verantwoordelijkheid voor de opvoeding van 
kinderen elkaar niet langer dekken : wanneer paren uit elkaar gaan en zich, al 
dan niet in een huwelijk, hergroeperen, impliceert dat onvermijdelijk dat 
kinderen zich moeten aanpassen aan nieuwe opvoeders en dat conflicten over 
de uitoefening van het ouderlijk gezag in de hand gewerkt worden. De 
mogelijkheid gedragingen te vertonen die tot voor kort voor aberrant zouden 
zijn gehouden of minstens als ongewenst beoordeeld, wordt verder in de hand 
gewerkt door nieuwe technische mogelijkheden. De banalisering van de 
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kunstmatige inseminatie laat twee vrouwen toe samen een kind te hebben; de 
donorinseminatie creëert twijfels over het vaderschap, de embryo-implantatie, 
die een cesuur aanbrengt tussen de genetische en de uterine condities voor het 
ontstaan van een kind, over het moederschap; het DNA-onderzoek maakt het 
mogelijk, mits de wet deze mogelijkheid niet uitsluit, een schijnbaar gevestigd 
vaderschap aan te vechten. In historisch perspectief zijn zowel de technische 
als de juridische veranderingen brutaal : sedert circa 1960 is meer veranderd 
dan in de voorgaande eeuwen. De ideologische debatten die naar aanleiding 
van deze ontwikkelingen gevoerd worden, zijn dan ook niet mals. Vanuit een 
(in brede zin) liberale visie op gezin en sexualiteit, deels ook vanuit een femi-
nistische invalshoek worden de geschetste veranderingen in gedragingen en 
normen verdedigd; anderen, en heus niet alleen conservatieve christenen (cf. 
Illich 1983, McLanahan 1992), wijzen op de disruptieve effecten die de veran-
deringen hebben op het leven in gemeenschap en op de negatieve welzijnsge-
volgen van o.m. een hoge echtscheidingsratio voor vrouwen en in het 
bijzonder kinderen (cf. de bijdrage van Dronkers in deze bundel). Sommigen 
schromen niet ook bredere sociale problemen als de toegenomen armoede en 
criminaliteit bij te schrijven op het conto van de veranderingen op het vlak van 
gezin en sexualiteit. 

 
Wanneer vroegere, eens voor vanzelfsprekend gehouden gedragspatronen en -
regels in crisis komen te verkeren, is er minstens een groep die zich daarover 
kan verheugen : de wetenschappers die zich bezighouden met het onderzoek 
van het fenomeen in crisis. De vergelijkenderwijze ongebruikelijke snelheid 
van sommige veranderingen, de existentiële onzekerheid die daaruit voor som-
migen volgt en het emotionele karakter van het debat over de toekomst van het 
gezin, de emancipatie van de vrouw, de rechten van kinderen, de reproduktieve 
technologie, enz., werpen dringende wetenschappelijke vragen op. Zijn de ver-
anderingen werkelijk zo radicaal als veelal beweerd wordt? Vanwaar die 
veranderingen ? Wat is de uitwerking van nieuwe normen op het gedrag? Be-
reiken die normen de doelstellingen die er door hun makers aan toegeschreven 
worden of doen zich onverwachte en/of ongewenste effecten voor? Vanwaar 
de heftigheid van debatten over b.v. abortus- of echtscheidingswetgeving: be-
roeren de veranderingen onbewuste psychische structuren of verborgen belan-
gen, die de scherpte van de ideologische tegenstellingen kunnen verklaren ? 
Een antwoord op deze vragen veronderstelt ten dele zelf weer onderzoek naar 
meer fundamentele processen en structuren. Om de schok te begrijpen die door 
de omwenteling in geslachtsverhoudingen en gezinsrelaties van de laatste de-
cennia veroorzaakt is en om de gevolgen op wat langere termijn van deze ver-
anderingen te kunnen beoordelen, dient men te weten waarom mensen 
eigenlijk gezinnen vormen, waarom mannen en vrouwen duurzame relaties 
aangaan, onder welke voorwaarden de ouderlijke zorg en verantwoordelijkheid 
voor kinderen door andere sociale arrangementen vervangen kunnen worden 
zonder nefaste gevolgen voor de kinderen of voor mechanismen van sociale 
cohesie uit te lokken, enz. Een antwoord op vragen van deze aard is op de 
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eerste plaats nodig om te begrijpen wat er nu eigenlijk aan de hand is en 
waarom gedragingen en normen zich ontwikkelen zoals ze doen, en kan, op de 
tweede plaats, het publieke debat over deze ontwikkelingen informeren en 
aldus misschien een bescheiden invloed op het beleid uitoefenen. 

 
Dat een beroep op de wetenschap verhelderend kan werken en het debat in een 
ander perspectief kan stellen, moge blijken uit een eenvoudig historisch argu-
ment betreffende het nieuwe van de geschetste ontwikkelingen. Dit nieuwe 
wordt steeds weer beklemtoond. De revolutie in de normen, en in het bijzonder 
in de rechtsnormen, is ook ontegensprekelijk. In de antropologische en histori-
sche literatuur vindt men weliswaar zonder moeite voorbeelden van maat-
schappijen waar een ruime sexuele vrijheid heerste, ook voor vrouwen (King 
Whyte 1978, 72-73, Malinowski 1930, Murdock 1967), waarin sexuele relaties 
tussen personen van hetzelfde biologische geslacht geaccepteerd dan wel, on-
der bepaalde restrictieve voorwaarden, geprivilegieerd werden (Devereux 
1937, Dover 1978, Veyne 1991, 111-119), waar het aangaan en ontbinden van 
een “huwelijk”1 een zaak was van de partners alleen (Fisher 1992) of waar de 
echtscheiding, zij het dan onder controle van de respectieve verwantengroepen, 
met grote flexibiliteit werd toegestaan (Goode 1992, 30-40). Deze normatieve 
“innovaties” zijn dan ook verre van volstrekt nieuw; maar dat neemt niet weg 
dat zij in de complexe Europese beschavingen van de laatste 1500 jaar geen 
precedent hebben en het dus in die zin geen wonder is dat zij als nieuw ervaren 
worden. Hetzelfde geldt evenwel niet voor de gedragingen. Een blik op de ge-
schiedenis toont dat “nieuwe” fenomenen, die thans, in sommige kringen, als 
symptomatisch voor een beschavingscrisis, bedreigend voor de sociale orde, 
enz., gezien worden, tot voor een paar generaties tot de normaliteit van het da-
gelijkse leven behoorden en hooguit in de periode tussen het einde van de ne-
gentiende eeuw en circa 1960 minder alledaags geworden waren. De grootste 
zorg betreft allicht het welbevinden van kinderen wier beide ouders betaalde 
arbeid verrichten, die dus voor een stuk onvermijdelijk “collectief” opgevoed 
moeten worden (door verwanten, betaalde hulp, de publieke kinderopvang, de 
speelkameraadjes), en die een aanzienlijk risico lopen tijdens de kritische jaren 
van hun groei naar volwassenheid geconfronteerd te worden met meerdere 
breuken in de samenstelling van hun huishouden: het verlies van een ouder, 
gewoonlijk de vader, als gevolg van een (echt)scheiding, de introductie, na een 

                                                           
1 Een verwijzing naar het “huwelijk” in een brede vergelijkende context wordt voor-

zichtigheidshalve tussen aanhalingstekens geplaatst.  In deze brede context wordt 
onder “huwelijk” elke vorm van min of meer duurzame paarvorming van (een) 
man(nen) en (een) vrouw(en) verstaan waaraan door de omgeving verwachtingen 
geknoopt worden die sociaal op enigerlei wijze sanctioneerbare aanspraken van en 
jegens de “echtgenoten” met zich brengen; daarbij mogen de begrippen “man” en 
“vrouw” niet in hun biologische betekenis begrepen worden, maar is hun invulling 
een kwestie van de sociale definitie door de groep waarin de individuen leven (voor 
meer uitleg : Willekens 1991, 320-324; voor een radicale kritiek van het huwelijks-
begrip : Rivière 1977). 
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periode van leven in een eenoudergezin, van een nieuwe partner van de geble-
ven ouder, een mogelijke nieuwe scheiding, enz. Maar in het negentiende-
eeuwse proletariaat was het de regel veeleer dan de uitzondering dat beide ou-
ders, onder veel ongunstiger omstandigheden dan thans het geval is, betaalde 
arbeid verrichtten (Seccombe 1993); ook in de agrarische economie waren 
mannen en vrouwen ten volle in het produktieproces ingeschakeld, en hoewel 
de combinatie van dit werk met de kinderzorg gemakkelijker was, had dit toch 
als implicatie dat een aanzienlijk deel van de zorgarbeid door verwanten en bu-
ren overgenomen moest worden; de kinderen van de adel werden vaak ver van 
het ouderpaar grootgebracht (Poster 1978, 180) en die van de burgerij opge-
voed door kindermeisjes en gouvernantes. Geregelde huishoudelijke recompo-
sities lagen in de lijn der verwachtingen; al was de echtscheiding zeldzaam of 
onbestaand. De hoge mortaliteit had tot gevolg dat vele kinderen een ouder 
verloren en na verloop van tijd een stiefouder kregen (vandaar ongetwijfeld de 
opmerkelijke frequentie van het optreden van stiefouders in de sprookjes); in 
het negentiende-eeuwse proletariaat werd dit effect nog versterkt doordat de 
(zeer vaak voorkomende) verlating functioneerde als equivalent van onze echt-
scheiding (Seccombe 1993).  

Nu toont deze historische vergelijking vanzelfsprekend niet aan dat het fre-
quente uiteenvallen van gezinnen onproblematisch is -het is en was een groot 
probleem, in het verleden op nog meer uitgesproken wijze, omdat er geen sta-
telijk stelsel van sociale zekerheid noch efficiënte mechanismen ter invorde-
ring van onderhoudsgeld bestonden en het wegvallen van een ouder dus vaak 
een economische catastrofe voor de achterblijvende gezinsleden was-, maar zij 
wijst er alleszins op dat de ideeën van de gezinscontinuïteit over het gehele le-
ven en van de immer beschikbare moeder behoren tot die “tradities” die men 
heeft moeten uitvinden (cf. Hobsbawm en Ranger 1983), omdat zij in de wer-
kelijkheid helemaal niet zulke diepe historische wortels hebben als het beroep 
op de “traditie” wel zou suggereren. Indien er dus thans een “crisis” van het 
gezin heerst, dan kan men er niet aan ontkomen vast te stellen dat het gezin, in 
het beschreven opzicht, gedurende een groot deel van de geschiedenis onder 
zo'n “crisis” gebukt is gegaan. Een korte blik op de wetenschappelijke 
historiografie volstaat aldus om een maatschappelijk probleem in een ander 
perspectief te stellen. Men zou hier overigens de voorbeelden kunnen 
vermenigvuldigen: het ongehuwde samenwonen is geen recente uitvinding, 
maar was in de negentiende eeuw bij het stadsproletariaat fel verbreid, en op 
gronden die niet zo verschillend zijn van de huidige (voor gegevens en uitleg 
zie Berlanstein 1980, Frey 1978 en “Explaining Two Hundred Years of Family 
Law in Western Europe” in deze bundel); voorhuwelijkse sex en sexuele 
betrekkingen tussen personen van hetzelfde geslacht waren er, in de 
verdokenheid, altijd al; donorinseminatie werd vroeger ook gepraktizeerd, 
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maar dan via de natuurlijke weg2. In al die gevallen zijn er, wanneer men vroe-
ger met nu vergelijkt, verschillen in de sociale context en in de betekenis die de 
actoren aan de vergeleken fenomenen geven, en zou het daarom naïef zijn deze 
fenomenen zonder meer onder hetzelfde hoedje te brengen; maar het ware al 
even naïef te doen alsof de hedendaagse ontwikkelingen zonder historisch pre-
cedent waren. 

 
Indien de omwenteling in de normen veel opvallender is dan die in het gedrag 
(vgl. ook Van Houtte in deze bundel), dan komt aan de sociaal-weten-
schappelijke studie van het gezinsrecht een bijzondere plaats toe. Uiteraard 
mag men “normen” en “recht” niet met elkaar identificeren en is de relatie tus-
sen het (door de staat gegeven) recht en alternatieve, deels met het recht sa-
menlopende, deels ermee conflicterende normatieve ordes zelf voorwerp van 
een wetenschappelijke vraagstelling; gelet op het thema van deze bundel zal 
het evenwel niet verbazen dat deze relatie hier vanuit het recht en met een 
klemtoon op het recht benaderd wordt. Vanzelfsprekend ook is het gezinsrecht 
niet de enige rechtstak die (potentieel) een invloed uitoefent op het 
gezinsleven, maar moet men, om een goed beeld te krijgen van de interacties 
tussen rechtsnormen en gedrag, ook het erfrecht, sociale zekerheidsrecht, 
arbeidsrecht, belastingrecht, woonrecht en het gemeenrechtelijke 
vermogensrecht in de analyse betrekken (zie ook Scheiwe en Willekens in deze 
bundel). Voor het erfrecht moge dit vanzelf spreken. Het sociale 
zekerheidsrecht enz. kunnen normen behelzen die een aanspraak of een plicht 
afhankelijk maken van de gezinsstatus (echtgenoot van..., wettig kind van...) 
dan wel van de feitelijke samenstelling of het feitelijke functioneren van een 
huishouden/samenwoningseenheid. Het burgerlijke vermogensrecht vormt een 
achtergrond zonder welke de normen van het gezinsrecht betekenisloos blijven 
: het is slechts in het contrast met het gemene recht, dat in beginsel van 
toepassing is op alle relaties waarin mensen met elkaar samenleven en 
individuele vermogens vermengen, dat duidelijk wordt waarin het eigene van 
de gezinsrechtelijke rechten en verplichtingen bestaat; tegelijk geeft het 
burgerlijke vermogensrecht de regeling aan waaraan die samenlevingsvormen 
onderworpen zijn waarvoor in het gezinsrecht s.s. niets voorzien is. Vereist een 
wetenschappelijke benadering van de juridische normering van het gezin dus 
dat men regelingen uit diverse rechtstakken in hun onderling verband bekijkt, 
dan is er toch ook een goede grond om het gezinsrecht daarnaast -en in het 
besef van de noodzaak op het genoemde verband te letten- ook op zichzelf te 
beschouwen. Het gezinsrecht combineert namelijk de regulering van drie 
aspecten van het leven die in andere rechtstakken niet samengaan : de 
organisatie van de sociale zekerheid op het microniveau van het huishouden en 
de relaties tussen nauwe verwanten; (aspecten van) sexualiteit en 

                                                           
2 Voor een overzicht van de wijzen waarop de “nieuwe” gedragsmogelijkheden ge-

schapen door de voortplantingstechnologie geanticipeerd werden door diverse, 
deels geïnstitutionaliseerde sociale praktijken, zie Héritier 1985.  



6 Harry Willekens 

voortplanting; (aspecten van) de relaties van gezag en verantwoordelijkheid 
tussen de generaties. Het is door deze unieke combinatie dat het gezinsrecht tot 
een eigen kenobject (en een eigen rechtsgeleerde discipline), te onderscheiden 
van zoiets als “het geheel van de regels die het gezinsleven beheersen”, gecon-
stitueerd wordt.  

Het zal in het licht van het voorgaande niet verwonderen dat het 
gezinsrecht gedurende de laatste decennia, zowel internationaal als in het 
Nederlandse taalgebied, op vrij intensieve wijze het voorwerp geweest is van 
sociaal-wetenschappelijk onderzoek. Deze activiteit heeft, althans in de 
Angelsaksische rechtskring, ook haar weerslag gevonden in de 
rechtswetenschappelijke omgang met het gezinsrecht : in het Verenigd 
Koninkrijk -en in mindere mate de V.S.A.- is het vrij gebruikelijk het 
gezinsrecht in onderzoek en onderwijs te benaderen als “law in context” (cf. de 
in het onderwijs gebruikte bundels van Eekelaar en MacLean 1994 en Hoggett 
en Pearl 1991), waarbij de auteur of docent zich niet beperkt tot de weergave 
van het positief gezinsrecht, maar overheen de grenzen van het gezinsrecht een 
verbinding legt tussen de diverse rechtstakken die de ambitie hebben aspecten 
van het gezinsleven te regelen, poogt de historische wortels van het recht en de 
feitelijke uitwerking van de normen bloot te leggen, en dit alles verbindt met 
een maatschappijkritische benadering van het recht.  
 
Meer in het bijzonder is er veel c.q. belangrijk sociaal-wetenschappelijk werk 
verricht vanuit drie onderscheiden vraagstellingen.  

Er is een omvangrijke literatuur die zich bezighoudt met de vraag naar de 
sociale werking van het gezinsrecht. Hier worden vragen behandeld als : ver-
vullen de uitkering na echtscheiding en het onderhoudsgeld voor kinderen hun 
beweerde sociale zekerheidsfunctie (Weitzman en MacLean 1992, en zie Van 
Houtte in deze bundel)? Wat is het effect van de versoepeling van de echt-
scheiding op de armoede onder vrouwen, op het welzijn van kinderen (Soren-
sen 1992, en zie Dronkers in deze bundel)? Wat is de weerslag van het deskun-
digenonderzoek op de toewijzing van het zorgrecht aan een van de ouders 
(Théry 1996)?  

Een verwante literatuur werpt de kwestie op van de relatie c.q. de kloof 
tussen rechtsnormen en sociale waarden en normen (cf. Van Houtte in deze 
bundel). De vraagstelling overlapt met de voorgaande in de mate waarin 
sociale normen onderzocht worden als sta-in-de-weg voor de implementatie 
van rechtsregels, maar onderscheidt zich ervan doordat hier uiteraard twee 
concurrerende gezichtshoeken zijn (hoe hinderen de sociale normen de 
tenuitvoerlegging van het recht? hoe schiet het recht tekort gemeten aan de 
sociale verwachtingen?). 

Een andere benadering probeert de vraag te beantwoorden waarom de nor-
men veranderd zijn. Zij neemt de norm dus niet als gegeven, maar als expla-
nandum. Inzoverre zij de normverandering in rechtsvergelijkend perspectief en 
over een wat langere tijdspanne bestudeert, verwijst zij onvermijdelijk naar de 
werking van macrosociale processen (het ontstaan en de expansie van het kapi-
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talisme, de industrialisering, de invoering en uitbreiding van de democratie, de 
explosie van kennis en technologie, de dynamiek van een gelijkheids- en 
grondrechtenvertoog) die de rechtsontwikkeling sturen dan wel met haar in 
wisselwerking treden. Zij gaat uit van enige variant van het “moderniserings-
perspectief”, zij het een weberiaanse, die de niet-geprioritiseerde samenhang 
van economie, politiek, ideologie en recht, maar ook de uniciteit van de 
westerse moderniteit beklemtoont (Rheinstein 1972, Glendon 1977, Glendon 
1989, en, slechts marginaal rechtssociologisch maar baanbrekend, Goode 
1970/1963), zij het een marxistische3, die, al worden wisselwerkingen erkend 
of zelfs voor een noodzakelijke eigenschap van sociale structuren gehouden, in 
de economische relaties de drijvende kracht van veranderingen in het recht ziet 
(Heyvaert 1979-80, Kahn-Freund 1971, Willekens 1991, de bijdrage van 
Willekens in deze bundel).  

Op soms aanzienlijke afstand van deze rechtssociologische vraagstellingen 
heeft zich de rechtsantropologie ontwikkeld. In de mate waarin zij zich 
concentreert op de snel krimpende groep der volken die nog niet geïntegreerd 
zijn in de kapitalistische wereldeconomie noch in de cultureel uniformiserende 
greep van een nationale staat gekomen zijn4, ligt het ook voor de hand dat de 
rechtsantropologie noch het “gezin” in de westerse betekenis (of zelfs in de 
betekenis van een “huishouden”, de elementaire eenheid van mensen die 
samen onder hetzelfde dak wonen, eten en een stuk sociale zekerheid 
organiseren) noch het “recht” als door een hogere autoriteit uitgevaardigd en 
afgedwongen normenstelsel tot kenobject heeft, maar wel het 
verwantschapsstelsel, de sexuele taboes, de eigen status van mannen, vrouwen 
en jeugdigen, steeds bekeken in het kader van een “rechtsorde” die niet of 
slechts zeer onvolkomen door een hogere overheid gesteld is en niet door 
specialisten beheerd wordt. De rechtsantropologie is niettemin van groot 
belang voor een begrip van het, ook hedendaagse, gezinsrecht. De enorme 
variatie in de organisatie van geslachts- en verwantschapsverhoudingen en in 
de normering van voortplanting en sexualiteit, waarmee de rechtsantropologie 
ons confronteert, is van aard om de schijnbare evidentie van heden ten dage 
algemeen verspreide gezinsrechtelijke structuren en louter op onderzoek van 

                                                           
3 “Marxistisch” wordt hier gebruikt in een wat andere zin dan wanneer alleen het 

werk van Marx en zijn naaste interpretatoren bedoeld zou zijn.  De wetenschappe-
lijke kerngedachten van Marx worden hier losgekoppeld van zijn emancipatoire 
project; in die zin kunnen ook verdedigers van het kapitalisme als “marxisten” be-
stempeld worden, voorzover zij maar het primaat van de ekonomie boven het recht 
als beweger van de geschiedenis onderschrijven.  Ik heb er toch aan gehouden de 
term “marxistisch” te gebruiken om de benadering, in de gerichtheid op de mecha-
nismen van historische verandering, te onderscheiden van de bij ons dominante ten-
denzen in de rechtsekonomie.  

4 Men dient hier te nuanceren : volken wier leven in genendele beïnvloed wordt door 
de nationale staat of de kapitalistische ekonomie, zijn nauwelijks nog te vinden.  
Maar er zijn allerlei gradaties tussen het volledig isolement en de integratie, en het 
is in het tussen deze extremen liggende veld dat de antropologie zich beweegt.   
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moderne westerse maatschappijen gebaseerde wetenschappelijke theorieën 
over het gezinsrecht te ondermijnen en onderzoeksvragen op te werpen 
waaraan men, zonder de antropologische inbreng, niet gedacht zou hebben. De 
rechtsantropologie laat voorts toe een verhelderend licht te werpen op de 
ondertussen frequente gevallen waarin westerse en niet-westerse normatieve 
voorstellingen over gezin, geslachtsverhoudingen en sexualiteit als gevolg van 
migraties in direct conflict met elkaar geraken. Om een voor de hand liggend 
voorbeeld te noemen, waarmee deze beide bijdragen van de rechtsantropologie 
geïllustreerd kunnen worden: noch in het gezinsrechtssociologische onderzoek, 
noch in de gezinsrechtsdogmatiek, noch in de politieke en 
levensbeschouwelijke discussie over het gezin bestaat er aandacht voor de 
vraag waarom het westerse huwelijk monogaam is5; het westerse huwelijk 
heeft een zo lange en heden ten dage (alleszins van binnenuit) zo weinig 
gecontesteerde traditie van monogamie dat bijna niemand er nog aan denkt de 
“waarom”-vraag te stellen. Nochtans is de monogamie in een breed vergelij-
kend perspectief eerder de uitzondering dan de regel, worden onze 
rechtsinstanties ondertussen veelvuldig geconfronteerd met de vraag of en tot 
op welke hoogte rechtsgevolgen verbonden kunnen worden aan in het buiten-
land aangegane polygame huwelijken en heeft gedurende de laatste decennia 
een onderhuidse, sluipende en derhalve slechts door weinigen geziene institu-
tionalisering van de polygamie in het westerse huwelijksrecht zelf plaatsge-
vonden6. De antropologische inbreng is wezenlijk om het bijzondere karakter 
van een monogaam huwelijksstelsel te onderkennen, toe te lichten in welke 
mate monogamie en polygamie functionele alternatieven dan wel equivalenten 
zijn, en, op grond van deze kennis, het (beweerde) conflict tussen westerse en 
niet-westerse huwelijksvoorstellingen in het juiste perspectief te plaatsen. 

Ook de feministische rechtstheorie heeft zich, met uitzondering van enige 
studies van de feitelijke gevolgen voor vrouwen van de hervormingen in het 
gezinsrecht, grotendeels op ruime afstand, niet alleen van de rechtssociologie, 
maar van de empirisch-wetenschappelijke benadering in het algemeen ontwik-
keld. Was zij in de aanvang nog marxistisch georiënteerd (MacKinnon 1982) 
en aldus minstens in principe aan een empirische benadering gecommitteerd, 
dan is zij gedurende het afgelopen decennium meer en meer onder invloed ko-
men te staan van filosofische stromingen die nu niet bepaald empirisch-weten-
schappelijk gericht zijn : de zogenaamde Franse differentiefilosofie van o.m. 
Derrida en Lyotard (Van den Oord 1994) en de rawlsiaanse rechtvaardigheids-
benadering (Sevenhuijsen 1989). Een uitzondering vormt de “ethics of care”, 
die teruggaat op het sociaal-psychologische werk van Gilligan 1982, maar tot 

                                                           
5 Anders liggen de zaken in de ekonomie, waar wel naar een verklaring voor de ver-

spreiding van monogamie en polygamie gezocht is : Becker 1991, 80-107, Posner 
1992, 253-260. 

6 Voor uitleg zie Heyvaert 1996 alsmede de bijdrage van Willekens, sectie 1.3, in 
deze bundel. 
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hiertoe weinig over het gezinsrecht als dusdanig te zeggen heeft7. Ondanks 
haar lage empirisch-wetenschappelijke gehalte zou de feministische rechts-
theorie nochtans, dankzij haar scherpe kritiek van bij voorbeeld de onderlig-
gende vooropstellingen der begrippen “mannelijkheid” en “vrouwelijkheid” in 
het recht (Willekens 1991) of van de toepassing van de dichotomie van het pu-
blieke en het private in de geslachtsverhoudingen (Olsen 1983), een fundamen-
tele betekenis voor de agenda van het sociaal-wetenschappelijke onderzoek 
over gezinsrecht kunnen hebben.  

 
In dit beknopte overzicht der sociaal-wetenschappelijke benaderingen van het 
gezinsrecht vallen twee (quasi-)afwezigen te betreuren : de sociale biologie en 
de economie. Beide sociale wetenschappen beschikken m.i., zoals hierna nader 
aangeduid zal worden, over een ruim en nog weinig aangeboord potentieel om 
licht te werpen op het gezinsrecht. Dat de rechtseconomie tot hiertoe, met uit-
zondering van de alom aanwezige Posner (1992), weinig aandacht getoond 
heeft voor het gezinsrecht, is verwonderlijk, te meer omdat er wel een bloeien-
de economie van het gezin is8 -die evenwel geen aandacht heeft voor het 
gezinsrecht en gezinsgedrag analyseert alsof het op een niet door de instellin-
gen van het gezinsrecht gereglementeerde markt zou plaatsvinden- en omdat in 
sociologisch onderzoek wel degelijk groot belang gehecht wordt aan zowel 
economische factoren ter verklaring van het gezinsrecht (zie Willekens in deze 
bundel) als de economische gevolgen van de toepassing van gezinsrechtelijke 
normen (zie Van Houtte in deze bundel). Dat er vanuit de biologie tot nu toe 
nauwelijks uitgewerkte pogingen tot verklaring van het gezinsrecht onderno-
men zijn, mag minder verwondering wekken. In tegenstelling tot de rechtsso-
ciologie, -antropologie, -economie en -psychologie bestaat er tot op heden 
geen rechtsbiologie9. De toepassing van biologische inzichten op sociale 
relaties wordt ook bemoeilijkt door het bij menswetenschappers vaak 
heersende vooroordeel dat een biologische benadering van het menselijk 
gedrag noodzakelijk reductionistisch en genetisch deterministisch zou zijn en 
stereotype diskwalificaties van vrouwen en niet-blanke rassen zou 
ondersteunen. Dit vooroordeel is over het algemeen een gevolg van een gebrek 
aan kennis van de biologie; bij nadere beschouwing blijken de genen het 
gedrag niet zozeer te determineren als wel te predisponeren, volgen uit de 
biologie van de mens een hoge gedragsplasticiteit en de onvermijdelijkheid 
van complexe wisselwerkingen tussen biologische en culturele evolutie (zie 

                                                           
7 Voor een uitstekende, mede empirisch gefundeerde toepassing : Finch 1989. 
8 Met als pronkstuk Becker 1991. 
9 Een aanzet is alleszins te vinden in Alexander 1987, Gruter en Bohannan 1983, in 

het meesterwerk van De Waal 1996 en, bekeken vanuit het perspectief van de jurist, 
in Willekens 1991. 
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ook de bijdrage van Cliquet in deze bundel), en kan de biologie aangegrepen 
worden om sexistische en racistische stereotypen te ontkrachten10.  

Men kan er niet omheen vast te stellen dat het gezinsrecht een ordening is 
van elementaire fenomenen die, bij alle culturele variatie, universeel menselijk 
zijn : sexualiteit, (tijdelijke) paarvorming, ouderlijke, in het bijzonder moeder-
lijke zorg voor kinderen. Aangezien deze verschijnselen in alle menselijke sa-
menlevingen aangetroffen worden, ligt het voor de hand voor een goed begrip 
ervan te rade te gaan bij de wetenschap die zich bezighoudt met de verklaring 
van de algemene eigenschappen van de menselijke soort : de biologie van de 
mens. In het volgende hoofdstuk worden de diverse sociaal-wetenschappelijke 
benaderingen van het gezinsrecht op een meer gestructureerde wijze onder de 
loep genomen, vanuit de vraag ter verklaring van welke aspecten van het ge-
zinsrecht zij dienstig kunnen zijn en aan welke beperkingen zij daarbij onder-
worpen zijn. Uitgegaan wordt hierbij van de biologie, dit op grond van het be-
ginsel van de economie van de verklaring : heeft men, ceteris paribus, de keuze 
tussen een meer algemene en een meer specifieke verklaring, dan dient voor de 
meer algemene gekozen te worden; kan men een gegeven fenomeen verklaren 
door een mechanisme dat voor alle dieren of voor het geheel der mensheid 
geldt, dan heeft het geen zin verklaringen te zoeken op het niveau van de pro-
duktieverhoudingen, de culturele eigenheid, enz. Er wordt ook wat meer aan-
dacht besteed aan de potentiële bijdrage van de economie, precies omdat die 
nog goeddeels potentieel is en er in deze bundel geen uitgewerkte illustratie 
van terug te vinden is, in tegenstelling tot wat geldt voor de hoger genoemde 
sociologische benaderingen.  

Verklarende kracht en beperkingen van enige sociaal-wetenschappelijke 
invalshoeken 

Het lange rijpingsproces dat het mensenkind moet doorlopen alvorens op eigen 
benen te kunnen staan, brengt aanzienlijke beperkingen met zich ten aanzien 
van de organisatie van voortplanting, sexualiteit en arbeidsverdeling. Dit valt 
zelfs op in onze maatschappij, waarin diverse sociale arrangementen voor de 
zorg voor en opvoeding van kinderen naast elkaar functioneren (ouderlijke 
zorg, door moeders en vaders samen, door moeders of vaders alleen, door per-
sonen van hetzelfde geslacht, personen die niet de biologische ouder van het 
kind zijn; daarnaast onderwijs, publieke kinderopvang, opvang door betaalde 
hulp in het huishouden, enz.) en technieken (b.v. flesvoeding) bestaan die een 
grotere gedragsflexibiliteit mogelijk maken. De beschikbaarheid van een geva-
rieerd repertoire van gedragspatronen, die alle in functie staan van de overle-

                                                           
10 Voor het gebruik van biologische argumenten contra het racisme, zie Cavalli-

Sforza en Cavalli-Sforza 1994; voor het gebruik van deze argumenten ter 
ondersteuning van de emancipatie in de geslachtsverhoudingen, zie Cliquet 1983 en 
Willekens 1991. 
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ving en socialisering van het kind, kan niet verbergen dat ten allen tijde iemand 
het kind moet voeden en opvoeden, beschermen en koesteren, en dat iemand 
(niet noodzakelijk dezelfde persoon) er verantwoordelijkheid moet voor nemen 
dat deze activiteiten voortdurend verzekerd zijn; wie deze 
verantwoordelijkheid draagt en inzonder wie het feitelijke zorgwerk moet 
opknappen, is daardoor gebonden aan het kind en derhalve niet of minder in de 
gelegenheid andere activiteiten (op jacht gaan, politiek bedrijven...) te 
ontplooien. In de oorspronkelijke mensengroep, overlevend in een jacht- en 
plukeconomie, nam het probleem, vanwege de geringere variatie der 
gedragsmogelijkheden en de eisen van de omgeving, een acuter vorm aan. 
Toen de hominiden het tropische regenwoud verlaten hadden voor de savanne 
en/of aangevangen hadden een gewichtig deel van hun voedselbehoeften te 
dekken door middel van de jacht, ontstond de behoefte aan gedragspatronen en 
-regelingen die de groter geworden kwetsbaarheid van kind en moeder konden 
opvangen. Moederlijke zorg komt bij alle zoogdieren voor en is derhalve 
ongetwijfeld genetisch geprogrammeerd; zonder de sterke predispositie van 
moeders om voor hun jongen te zorgen (minimaal om ze te zogen) zouden 
zoogdieren gewoon niet overleven. Het vaderschap daarentegen is verre van 
universeel. De in het tropische regenwoud levende mensapen kennen het 
vaderschap niet: voedsel is rijkelijk voorradig en bescherming tegen roofdieren 
is niet al te moeilijk, zodat de kinderen, hoewel neoteen, door de moeder alleen 
verzorgd kunnen worden. Onder minder gunstige condities kon de moeder 
evenwel niet en voor zichzelf en voor de kinderen zorgen en konden de 
kinderen dus niet overleven zonder extra hulp. Indien de menselijke soort 
onder deze omstandigheden overleefd heeft, dan is dit omdat het gelukt is de 
mannen in te schakelen in de kinderzorg, niet zozeer door hen rechtstreeks in 
de zorgarbeid te doen delen, maar doordat zij vrouwen en kinderen steun 
verleenden bij de voedselvoorziening en de bescherming tegen roofdieren. 
Indien de binding van mannen aan moeders en kinderen nu een noodzakelijke 
voorwaarde was voor de overleving, dan moet de natuurlijke selectie 
eigenschappen in het leven hebben geroepen die deze binding favoriseerden : 
het verantwoordelijkheidsgevoel van de vader, de romantische liefde die de 
partners aan elkaar bindt voor veel meer dan alleen de geslachtsdaad (Fisher 
1992), de permanente sexuele receptiviteit van de vrouw, die de man ervan kan 
afhouden zijn aandacht op andere vrouwen te richten, haar (relatieve) neiging 
tot sexuele trouw, die de man voldoende zekerheid verschaft de verwekker van 
haar kinderen te zijn. Indien nu (de predisposities tot) deze eigenschappen in 
de loop van een lange evolutie genetisch gefixeerd zijn, dan blijven wij ze met 
ons meedragen, ook wanneer ze niet meer even noodzakelijk zijn of zelfs hun 
functie verloren hebben, zolang ze maar niet over een langere termijn dysfunc-
tioneel geworden zijn. Dit verhaal, in meer detail terug te vinden in de bijdrage 
van Cliquet in dit nummer, is de grondslag van een biologische benadering van 
de gezinsrelaties. 

Men zou zich nu nochtans kunnen afvragen wat de relevantie van dit alles 
voor het recht is : ook indien men aanvaardt dat genoemde disposities zich, in 
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functie van de overleving, ontwikkeld hebben en ook thans nog voortbestaan, 
dan gaat het toch ontegensprekelijk om gedragsdisposities, niet om normen.  

De relevantie van deze biologische disposities ligt hierin dat zij een kader 
vormen waarbinnen en eventueel waartegen elke vorm van bewuste normering 
van sexualiteit, paarvorming en ouderschap gezien moet worden. Ook indien 
(minstens) het vaderschap, de romantische liefde, bepaalde sexuele strategieën 
van mannen en vrouwen en min of meer uniek menselijke vormen van sexuali-
teitsbeleving hun oorsprong vinden in de noodzaak in de primitieve situatie de 
overleving en socialisering van het kind te organiseren, dan is het toch wel be-
kend dat in bijna alle maatschappijen aan de paarvorming een institutioneel 
karakter verleend is dat het vervullen van deze oorspronkelijke functie verre 
voorbijschiet en paren of alleszins hun kinderen integreert in grotere 
verbanden (families, verwantengroepen) waarin zij sociale 
zekerheidsaanspraken hebben; de aldus tot stand gekomen institutie leent zich 
ertoe allerlei andere functies dan de originele te vervullen (bij voorbeeld 
vermogensrechten te verdelen en beheren, economische of politieke allianties 
te sluiten, sociale controle op microniveau te organiseren) en kan dus 
gemakkelijk trekjes vertonen die de oorspronkelijke functie ondermijnen; een 
gevolg hiervan is dat de verklaring van de ontwikkeling van 
“huwelijksnormen” in een gegeven maatschappij vaak ver kan komen zonder 
ooit naar die oorspronkelijke functie te moeten verwijzen. Die functie en 
vooral de menselijke eigenschappen die ontstaan zijn uit het beschreven 
evolutionaire proces stellen nochtans een grens aan de normering van 
ouderschap, sexualiteit en paarvorming. In de mate waarin de normen ingaan 
tegen de genoemde gedragsdisposities, worden zij geconfronteerd met een ef-
fectiviteits- en legitimiteitsprobleem. Het is zeer wel mogelijk normen op te 
leggen die de (legitieme) uitdrukking van de sexualiteit onderdrukken tot op 
relatief hoge leeftijd, de partnerkeuze in handen leggen van de patriarch en het 
huwelijk onontbindbaar maken; maar omdat deze normen een onderdrukking 
van de sexuele aard van de mens en van het blijkbaar universele potentieel tot 
romantische verliefdheid (Jankowiak 1995) impliceren, moet er dan mee gere-
kend worden dat het doorzetten van de regels tot grote spanningen leidt en dat 
zich ontduikingsreacties voordoen. Zo stelt men vast dat stelsels waarin de 
partnerkeuze zaak van de ouders of verwanten is niettemin ruimte laten voor 
de eigen keuze van de kinderen, zolang die maar sociaal aanvaardbaar is 
(Seccombe 1992, Goody 1996, hfdst. 6), en/of, door middel van de 
institutionalisering van de bijvrouw of de aanvaarding van het maîtressedom, 
voorzien in uitlaatkleppen voor tenminste de mannelijke hartstocht. Normen 
zoals de ouderlijke partnerkeuze of de onontbindbaarheid van het huwelijk 
blijken dan ook alleen houdbaar te zijn zolang de ouders c.q. de bredere 
familie produktiemiddelen controleren die essentieel zijn voor de 
bestaanszekerheid van de volgende generatie (zie Willekens in deze bundel).  

Nadat, als gevolg van de ontwikkeling van het kapitalisme, de verkoop van 
de arbeidskracht de normale grondslag van de bestaanszekerheid geworden 
was, ziet men een nieuwe, afgezwakte institutionalisering van de paarrelatie 
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ontstaan, die meer en meer begint te gelijken op de normering van 
paarvorming en sexualiteit bij de volken wier levenswijze, voor zover wij dat 
kunnen beoordelen, het dichtst aansluit bij die van de oorspronkelijke jacht- en 
plukgemeenschappen: de !Kung Bosjesmannen (Fisher 1992) en de 
Mbutipygmeeën (Godelier 1977, 117-136). Hoewel de aard van de normen bij 
deze volken grondig verschilt van de normstelling in een gespecialiseerd en 
verzelfstandigd rechtssysteem, is het inhoudelijke verschil met het actuele 
gezinsrecht veel geringer dan het verschil tussen dit gezinsrecht en zijn directe 
negentiende-eeuwse voorganger. Zowel in ons huidige gezinsrecht als in de 
weinig gedifferentieerde normen/praktijken van genoemde volken is er een 
tendens de paarvorming en -ontbinding aan de betrokkenen zelf over te laten 
en daarbij weinig of geen onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen, 
maar wel te verwachten dat moeders zich gedurende lange tijd om de kinderen 
bekommeren en vaders de moeder alleszins gedurende enkele jaren intensief 
bijstaan en vervolgens nog enige verantwoordelijkheid ten aanzien van het 
grootbrengen van de kinderen blijven dragen; de verwantengroep resp. bredere 
familie speelt een verwaarloosbare rol en de reglementering van de beleving 
van de sexualiteit is weinig strak. In deze beide, in vele opzichten zo 
onderscheiden gevallen kan men zien wat er normatief gebeurt wanneer het 
“huwelijk” geen (noemenswaardige) andere functie (meer) heeft dan de oor-
spronkelijke functie het kind een vader te geven die mede kan instaan voor zijn 
overleving en socialisering. De opmerkelijke overeenkomst tussen beide casus 
suggereert dat de biologische oorsprong van de menselijke paarvorming nog 
steeds en ook op normatief vlak doorwerkt. 

Alles goed en wel, maar zoals gezegd : daarmee is de rijke variatie in de in-
stitutionalisering van verwantschap, ouderschap, paarvorming en sexualiteit 
niet verklaard. Weliswaar zal ook daar een biologisch model waardevolle indi-
caties kunnen geven : het voorspelt bij voorbeeld dat groepen er, bij toenemen-
de schaarste van de voor hun overleving vereiste middelen, ceteris paribus 
meer en meer zullen toe neigen de groepsgrootte en dus de geboortes (of ten-
minste het overleven van zuigelingen) te beperken. Maar er zijn diverse tech-
nieken (sexuele verboden, huwelijksverboden en een late huwelijksleeftijd ge-
combineerd met de uitstoting of marginalisering van niet-echtelijke kinderen, 
polyandrie, infanticide, abortus, contraceptie, emigratie) om dit doel te berei-
ken, en het zal wel geen betoog behoeven dat de sociale consequenties van de 
polyandrie merkelijk verschillen van die van een ruime verspreiding van het 
gebruik van anticonceptiva. Om de verschillen in de keuze van de gebruikte 
techniek te verklaren, is het nodig te weten welke mogelijkheden een groep 
technisch ter beschikking staan, op welke sociale structuren beslissingen moe-
ten inwerken en hoe beslissingen binnen deze sociale structuren tot stand ko-
men. Daartoe zijn een goede kennis van de geschiedenis en andere verkla-
ringsmodellen dan deze van de sociale biologie nodig. 
 
Laat ons beginnen met de economie. De gangbare (neo-klassieke, neo-institu-
tionele) economische benaderingen proberen menselijk gedrag te verklaren 
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vanuit de afweging van kosten en baten door rationele actoren, dit zijn actoren 
die beslissingen nemen op grond van een instrumentele rationaliteit, (min of 
meer) weten wat zij zelf willen en (althans enigermate) begrijpen wat het ver-
band is tussen hun handelingen en de gevolgen van die handelingen (voor een 
meer verfijnde uitleg : Raes en Willekens 1994). Deze actoren zijn, hoewel zij 
geacht worden hun belang na te streven, niet noodzakelijk “egoïstisch” in de 
alledaagse betekenis van het woord; wie zichzelf veel ontzegt teneinde een 
mooie toekomst op te bouwen voor zijn kinderen, kan in economische zin een 
kosten-batenmaximalisator zijn, omdat het welzijn van de kinderen hem nu 
eenmaal meer waard is dan zijn eigen kortetermijnpleziertjes. Dit uitgangspunt 
zou nu gebruikt kunnen worden om de effecten van regelgeving te voorspellen, 
maar ook om het ontstaan en de inhoud van de normen zelf te verklaren. De 
aanwending van het economische model zal een enigszins andere vorm aanne-
men al naargelang welke van deze beide oogmerken men nastreeft. 

Voor de beoordeling van de effecten van regelgeving is het uiteraard van 
essentieel belang te weten hoe de rechtsonderhorigen op de oplegging van de 
regel zullen reageren. Daarbij spelen niet alleen de directe kosten en baten van 
regelnaleving een rol, maar ook de informatiekosten die de rechtsonderhorigen 
moeten maken om de regel te kennen, de kansen om in geval van niet-naleving 
gesanctioneerd te worden en de vergelijking van de kosten van de sancties met 
de baten van alternatieve wijzen van niet-naleving van de regel (meestal zijn er 
immers diverse manieren om de regel niet na te leven : men kan domweg wei-
geren zijn onderhoudsplicht na te komen, maar men kan ook onderduiken, 
zichzelf insolvabel maken of, waarschijnlijker, een schijn van insolvabiliteit in 
het leven roepen, verhuizen naar een plaats waar de onderhoudsregels minder 
stringent zijn, enz.). Waar de regels de relaties tussen samenwonende partners 
betreffen, zal de mate en wijze van regelnaleving mede afhangen van de in-
vloed van de rechtsnorm op de (expliciete of impliciete) onderhandelingen 
waarin de partners zelf gestalte geven aan hun samenwerking. Het moge duide-
lijk zijn dat het economische model wel kan fungeren als een algemeen denk-
kader waarbinnen de diverse relevante factoren als “baten” en “kosten” tot een 
eenheid gebracht worden, maar dat enige concrete voorspelling van de daad-
werkelijke effecten van regelgeving maar mogelijk is op voorwaarde dat men 
weet wat de preferenties van de actoren zijn, dus wat voor hen als een “kost” 
en een “baat” kan gelden, en in hoeverre zij de gevolgen van hun keuzes 
kunnen overzien. Die vragen zijn door de economie zelf niet beantwoordbaar 
en een antwoord vergt de inbreng van zowat alle andere sociale 
wetenschappen; zonder die inbreng blijft de economische verklaring een lege 
huls. 

Een lichtjes andere rol speelt de economische benadering ten aanzien van 
de verklaring van het bestaan en de inhoud van het gezinsrecht. Het bestaan 
van door de staat opgelegde normen wordt in de economische analyse gewoon-
lijk verklaard vanuit het perspectief van een reductie van de transactiekosten. 
In bepaalde gevallen komen mensen er, hoewel zij daar belang bij zouden 
hebben, niet toe in onderlinge betrekkingen te treden of aan die betrekkingen 
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een stabiele vorm te geven, omdat de kosten van de transactie zelf (de kosten 
van informatie over de andere partij en over de toekomstige omstandigheden 
waaronder een afspraak zou moeten worden nageleefd, de zoekkosten enz.) 
prohibitief zijn. De terbeschikkingstelling van afdwingbare regels door een 
overheid kan dit struikelblok wegnemen en deze functie wordt dan gezien als 
de verklaring van het bestaan van de regels. Nu zijn er drie voorwaarden 
waaronder, volgens een gezaghebbend auteur uit deze traditie (North 1990), 
samenwerking niet tot stand kan komen zonder institutionele hulp of 
waarborgen : (i) er zijn teveel partijen in het spel opdat zij hun activiteiten 
consensueel zouden kunnen coördineren; (ii) de partijen beschikken niet over 
informatie over elkaar en kunnen die alleen tegen hoge kost verwerven; (iii) 
het gaat om eenmalige prestaties en er kan dus geen vertrouwen opgebouwd 
worden. Het steekt de ogen uit dat geen van deze condities vervuld is voor de 
gezinsrelaties, en niettemin bestaat er sedert lang een gezinsrecht. Er zijn 
niettemin ongetwijfeld goede redenen om aan te nemen dat het gezinsrecht 
transactiekostenverminderend werkt. Gezinsrelaties zijn langetermijnsrelaties, 
waarin bij menigvuldige herhaling beslissingen van dezelfde aard genomen 
moeten worden, en inzoverre is het simpel voor de deelnemers vertrouwen op 
te bouwen, informatie te vergaren en gaandeweg hun eigen spelregels te 
ontwikkelen; maar het zijn tevens relaties, waarin beloftes op lange termijn 
moeten worden gedaan en de gevolgen moeten worden voorzien van onzekere 
gebeurtenissen die zich mogelijk pas in een verwijderde toekomst voordoen. 
Het ware enerzijds problematisch voor de partners bij het begin van een 
samenwoningsrelatie te moeten onderhandelen over de gevolgen van een 
eventuele scheiding of de condities waaronder de man het vaderschap over de 
uit de vrouw geboren kinderen opgelegd krijgt; maar anderzijds kan zo'n 
regeling ook nauwelijks nog tot stand komen eens een conflict gerezen is en 
zijn de risico's van de relatie in afwezigheid van enige regeling groter en 
minder voorzienbaar, met als mogelijk gevolg dat relaties, die tot wederzijds 
profijt hadden kunnen strekken, in het geheel niet tot stand komen. Hoewel 
hierin een goede reden kan liggen voor regulering, blijft dit als verklaring voor 
het bestaan van gezinsrechtelijke normen evenwel weinig overtuigend. De 
noodzaak hinderpalen voor coöperatie uit de weg te nemen door middel van 
afdwingbare rechtsregels is immers veel minder dwingend in de gezinsrelaties 
dan op de markt. Het moge waar zijn dat op moderne markten, waarop de 
actoren elkaar ontmoeten als anonieme dragers van ruilwaarden, rechtsregels 
van essentieel belang zijn om een minimaal vertrouwen in de beloften van de 
anderen te wekken, maar voor de gezinsrelaties geldt dit niet : ongetwijfeld 
kunnen sexuele en samenwoningsrelaties ook tot stand komen en kinderen 
grootgebracht worden zonder dat de staat deze activiteiten door middel van 
regelgeving waarborgt. 
 
Over de onderscheiden sociologische benaderingen van het gezinsrecht, die in 
deze bundel vertegenwoordigd zijn, kan ik korter zijn.  
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Studies die pogen het effect van gezinsrechtelijke normen vast te stellen, 
kampen met twee moeilijkheden. Er is op de eerste plaats het voor de hand lig-
gende en in alle wetenschappen van complexe systemen terugkerende pro-
bleem dat een sociale verandering die volgt op een verandering in het recht niet 
alleen al daarom gezien kan worden als een gevolg van de juridische verande-
ring. Aangezien er onvermijdelijk tal van interveniërende factoren zijn, kan uit 
de feitelijke vaststelling dat de verandering in het recht (al dan niet) door een 
verandering in het gedrag gevolgd werd nog niets worden afgeleid over de 
werking van het recht. Er zijn uiteraard onderzoeksmethoden (in het bijzonder 
de vergelijking tussen groepen/maatschappijen waarvan sommige aan de 
juridische verandering blootgesteld waren en andere niet) die hier wat meer 
zekerheid kunnen bieden. Maar wat men vooral nodig heeft, is een theorie die 
beschrijft hoe het recht het gedrag beïnvloedt en waarom mensen de norm al 
dan niet naleven. Wanneer men over zo'n theorie beschikt, dan kan men orde 
brengen in wat anders een onoverzichtelijk kluwen van potentieel 
interveniërende factoren is. Het economische kosten-batenmodel kan, mits, 
zoals boven gezegd, verrijkt te worden met inzichten uit biologie, psychologie 
en sociologie, een uitgangspunt voor zo'n theorie bieden. 

Een tweede moeilijkheid van dit soort van onderzoek volgt hieruit dat men 
nu eenmaal een idee moet hebben van de effecten die men van 
rechtsregelingen kan verwachten vooraleer men kan gaan kijken of die effecten 
zich ook voordoen. Bij het formuleren van die verwachtingen dient vermeden 
te worden dat men zich zonder meer laat leiden door de gemanifesteerde wil 
van de wetgever; die wil stemt niet noodzakelijk overeen met de ware 
bedoelingen van de initiatiefnemers van de wet (in een democratie is het 
immers niet handig openlijk voor zijn belangen en motieven uit te komen, 
maar worden die belangen en motieven vaak overdekt door een ostentatief 
beroep op het algemeen belang), noch behoeft de realistisch van een 
rechtsnorm te verwachten werking veel te maken te hebben met de (openlijke 
of verborgen) bedoelingen van de regelgever. Maar indien de onderzoeker 
deze bedoelingen met wantrouwen tegemoet moet treden, naar welke effecten 
moet hij dan zoeken ? Het is moeilijk harde aanwijzingen te geven, maar het is 
gemakkelijk te verwijzen naar voorbeelden waarin de onderzoekers de functie 
van een rechtsregeling niet al te scherp voor ogen stond. Er bestaat een 
uitgebreide literatuur over de economische gevolgen van de echtscheiding (zie 
bij voorbeeld diverse bijdragen in Weitzman en Maclean 1992), die tot de 
vaststelling komt dat onderhoudsregelingen hun sociale zekerheidsfunctie niet 
vervullen : maar een kleine minderheid van verlaten vrouwen en kinderen kan 
dankzij het onderhoudsgeld op acceptabele wijze overleven. Evenzo is 
meermaals vastgesteld dat het in de wet vastgelegde beginsel van de gelijkheid 
van man en vrouw niet tot een daadwerkelijke gelijkheid ten aanzien van de 
economische middelen en de beslissingsmacht leidt (cf. de bijdrage van Van 
Houtte in deze bundel). De vraag rijst of in deze gevallen aan het gezinsrecht 
geen doelstellingen worden toegeschreven die het uit zijn aard zelf niet kan 
hebben en daardoor functies uit het oog verloren worden die het wel degelijk 
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heeft. De onderhoudsplicht jegens de kinderen, de uitkering na echtscheiding 
en de compensatoire vermogensverdeling na echtscheiding kunnen naar hun 
wezen geen algemene instrumenten van sociale zekerheidsverstrekking zijn, 
maar kunnen, in het allerbeste geval, alleen de sociale zekerheid garanderen 
van de leden van die gezinnen die zich reeds voor de echtscheiding in de 
comfortabele positie bevonden hun bestaanszekerheid te kunnen gronden in de 
herverdeling van het inkomen van de kostwinner; interessant is daarom niet 
zozeer dat de besproken rechtsinstellingen in vele gevallen tekortschieten om 
de sociale zekerheid van economisch afhankelijke vrouwen en kinderen te 
verzekeren, maar of en waarom zij er ook niet in slagen die sociale zekerheid 
te garanderen in de gevallen waarin er een voldoende economische basis 
aanwezig is. Dat het beginsel van de gelijkheid van man en vrouw in de 
gezinsrechtelijke betrekkingen, van zijn kant, nog geen materiële gelijkheid 
impliceert, zal niemand verwonderen, maar dat betekent niet dat dit beginsel 
geen werking heeft. In tegenstelling tot een regeling waarbij de vrouw 
handelingsonbekwaam is, is het uitgangspunt van juridische gelijkheid zonder 
veel spanningen te creëren combineerbaar met alle mogelijke 
arbeidsverdelingen binnen het gezin, egalitaire zowel als asymmetrische : de 
formele gelijkheid staat een praktijk, waarbij de ene partij, door haar controle 
over ressourcen, de andere haar wil kan opleggen, niet in de weg, terwijl een 
stelsel van handelingsonbekwaamheid een egalitaire praktijk verhindert 
doordat het voor derden geen zin heeft met een onbekwame te transageren, 
hetgeen de handelingsbekwame echtgenoot de mogelijkheid geeft alle niet 
louter interne beslissingen te monopoliseren. De uitwerking van het 
gelijkheidsbeginsel is daarom niet zozeer materiële gelijkheid in het leven te 
roepen dan wel een algemene regeling aan te bieden die aangepast is aan de 
actuele diversiteit van huishoudelijke arbeidsverdelingen. 

Rechtssociologisch onderzoek van het gezinsrecht dat zich concentreert op 
de kloof tussen normen en feiten, mag de vraag tegemoet zien wat er nu eigen-
lijk problematisch is aan die kloof. Een spanning tussen norm en sociale prak-
tijk is vrijwel onvermijdelijk, omdat de norm nu eenmaal tot doel heeft gedrag 
te regelen en dus vooronderstelt dat het “spontane” gedrag wel niet helemaal 
met het voorgeschrevene zal samenvallen, en, in een democratische rechtsstaat, 
tevens omdat er een spanning bestaat tussen de algemeenheid van de rechts-
norm en de ruimte die gelaten wordt voor een pluraliteit van levensstijlen. De 
kloof is er dus uit de aard van de zaak zelf; de empirische vaststelling dat ze er 
is, is niet meer dan een bevestiging van wat wij hoe dan ook konden verwach-
ten. Interessant wordt onderzoek van deze aard pas wanneer in de discrepantie 
van feiten en normen een systeem gezocht wordt : een indicatie dat de normen 
ernaar tenderen steeds overeen te stemmen met de opvattingen of gedragingen 
van een zekere groep of klasse onder uitsluiting of ten detrimente van andere 
groepen of klassen (b.v. Menger 1904), of dat zij gecreëerd zijn in het volle 
bewustzijn dat een aanpassing van het gedrag aan de norm hoe dan ook niet te 
verwachten is, of dat er mechanismen van rechtscreatie zijn die sommige nor-
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men, maar andere dan weer niet, ertoe predestineren op ruime afstand van ge-
drag en maatschappelijke opvattingen te functioneren, enz.  

De rechtssociologische verklaring van de ontwikkeling van het gezinsrecht 
gaat noodzakelijk historisch en rechtsvergelijkend te werk. Dat is prachtig, 
maar het brengt ook de dilemmatische keuze met zich tussen het dilettantisme 
en de georganiseerde communicatiestoornis (voor wie dit cynisch in de oren 
klinkt : het is een beschrijving van mijn eigen dilemma, cf. de rechtshistorische 
bijdrage in deze bundel). Wie, vanuit een theoretisch gefundeerde vraagstel-
ling, het historische en rechtsvergelijkende werk op zijn eentje wil verrichten, 
is noodgedwongen een dilettant, want het is onmogelijk de volledige juridische 
literatuur in diverse rechtsstelsels en over een ruime tijdsperiode te beheersen, 
om nog te zwijgen over de kennis van de sociale context van de rechtsontwik-
keling. Nu biedt het dilettantisme het voordeel dat de naïeve buitenstaander 
vragen ziet die de specialist, precies vanwege zijn vertrouwdheid met het mate-
riaal, niet langer opvallen (voor meer uitleg en een apologie van het dilettan-
tisme : Willekens 1991, 61-68), maar het leidt met zekerheid tot fouten. Het 
alternatief is een arbeidsverdeling waarin elk rechtsstelsel en elke historische 
periode door een specialist onderzocht worden; hoe begerenswaardig deze op-
lossing in beginsel ook moge zijn, er is mij geen voorbeeld uit de praktijk be-
kend waarin deze werkwijze -in vele gezinsrechtsvergelijkende publicaties 
aangewend- tot een waardevol resultaat geleid heeft : de eenheid van vraagstel-
ling en theoretisch perspectief gaat verloren en wat overblijft is een 
iuxtapositie van uit verschillende gezichtshoeken ondernomen beschrijvingen, 
die onder de naam “rechtsvergelijking” niet langer vergelijken en onder de 
naam “geschiedenis” algemene en langetermijnstendenzen uit het oog laten. 
 
Alles wat voorafgaat zou kunnen worden gezien als een blote opsomming van 
allerlei wetenschappelijke invalshoeken die niet meer gemeen hebben dan dat 
ze hun object “gezinsrecht” noemen (of dan dat dit object door mij zo 
genoemd wordt). Volgens modieuze strekkingen in de wetenschapstheorie 
kunnen de diverse wetenschappelijke benaderingswijzen niet anders gezien 
worden dan als naast elkaar staande “verhalen” over de werkelijkheid, die niet 
met elkaar vergeleken kunnen worden, omdat zo'n vergelijking alleen zou 
kunnen geschieden vanuit weerom een ander perspectief, dat zich er evenwel 
op geen enkele wijze op zou kunnen bogen superieur te zijn aan de 
onderscheiden wetenschappelijke benaderingen, maar integendeel niet meer 
dan nog een “verhaal” zou zijn dat naast de anderen opduikt. Vanuit dit 
gezichtspunt moet het hele project sociaal-wetenschappelijke benaderingen van 
het gezinsrecht met elkaar te confronteren en te verbinden als zonder meer 
onzinnig verschijnen : vanwege de onvergelijkbaarheid der diverse 
perspectieven is niet eens bepaalbaar of zij een gemeenschappelijk object 
hebben en, zo ja, wat dat object dan wel zou mogen zijn, laat staan dat men 
zou kunnen beoordelen welke benadering meer of minder waardevolle kennis 
van het object oplevert.  
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De ontegensprekelijke vaststelling dat elk kennen gebonden is aan een 
perspectief, een reeks van preconcepties over de werkelijkheid, die de waarne-
ming sturen, en een begrippenkader dat toelaat sommige waarnemingen beter 
te verwerken dan andere, impliceert evenwel niet noodzakelijk dat de diverse 
perspectieven radicaal incommensurabel zijn en dat zij elkaar niet wederzijds 
zouden kunnen verrijken. Indien men ervan uitgaat dat ons kennen weliswaar 
perspectivisch is, maar niettemin op een voorgegeven en gestructureerde wer-
kelijkheid betrokken is -een veronderstelling waarvan men moet uitgaan om 
aan het kennen enige zin en werkzaamheid te kunnen toeschrijven- dan moet 
de erkenning van de beperktheid van elk perspectief leiden tot de 
gevolgtrekking dat een vervolmaking van onze kennis slechts mogelijk is mits 
bruggen te bouwen tussen de onderscheiden benaderingen en de zwaktes van 
de ene benadering te ondervangen door een beroep op een andere wijze van 
kijken. In bovenstaand overzicht zijn, betrokken op het gezinsrecht, 
verscheidene suggesties in die richting gedaan. De sociale wetenschappen 
kunnen de institutionalisering van de familie- en gezinsrelaties, hoezeer die 
ook afhankelijk is van variaties in historisch gegroeide sociale structuren, niet 
ten volle begrijpen zonder rekening te houden met de biologische 
basisgegevens van het menselijke bestaan (onze sexualiteit, de mammale 
voortplantingswijze, de lange afhankelijkheid van het opgroeiende 
mensenkind) en met de consequenties die deze basisgegevens, gelet op het 
bestaan van evolutionaire mechanismen, hebben voor het menselijke erfgoed. 
Economische kosten-batenmodellen kunnen, mits hun uit zichzelf lege 
begrippen te concretiseren door een beroep op biologie, psychologie, so-
ciologie en geschiedenis, scherpe analyses van de (vaak perverse) werking van 
rechtsnormen voortbrengen, maar blijven, zonder deze aanvulling, holle 
formules. Een sociologische verklaring van de rechtsontwikkeling 
veronderstelt een combinatie van een sociologisch verklaringsmodel met (i) 
grondige historische informatie en (ii) een kennis van het recht als dogmatiek 
en beslissingspraktijk, zonder welke het niet mogelijk is zuiver technische 
verschillen en ontwikkelingen te onderscheiden van deze die functioneel en 
substantieel verschil maken.  

De complementariteit van de verschillende benaderingen, de noodzaak ze 
voortdurend met elkaar te combineren impliceren geenszins dat de benaderin-
gen met elkaar versmelten of zonder meer op gelijk niveau staan. Het is inte-
gendeel onvermijdelijk dat er in elk concreet onderzoek en in elke poging tot 
theoretische synthese van onze kennis over een bepaald onderwerp een domi-
nerend gezichtspunt is : een zienswijze waaraan inzichten uit andere benade-
ringen opgehangen en een conceptueel kader waarin deze inzichten vertaald 
worden. De grond voor deze onvermijdelijkheid is dat er enig perspectief moet 
zijn : men kan bij de toepassing van een kosten-batenmodel zeer wel gebruik 
maken van kennis gegenereerd door benaderingen waaraan de uitgangspunten 
van de economische theorie vreemd zijn, maar men kan niet zonder meer een 
compromis sluiten tussen het kosten-batenmodel en een benadering met fun-
damenteel verschillende uitgangspunten. Niet zonder meer : een transformatie, 
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onder invloed van het contact met b.v. de sociologie, van het kosten-batenmo-
del tot een ander paradigma, dat sommige maar niet alle van de oude uitgangs-
punten handhaaft, is wel denkbaar, maar levert dan een nieuw perspectief op, 
dat zelf, in een concreet onderzoek, als dominerend dan wel ondergeschikt 
perspectief zal kunnen functioneren. Wanneer klaar voor ogen staat dat elke 
wetenschappelijke benadering, omdat zij selectief moet zijn teneinde überhaupt 
iets te kunnen zeggen, gedoemd is blinde vlekken te vertonen, is er geen reden 
waarom hetzelfde perspectief steeds weer dominant zou moeten zijn. Het is niet 
irrationeel voor een disciplineoverschrijdend onderzoeker nu eens van het ene, 
dan weer van het andere perspectief uit te gaan. Dat lijkt alleen maar zo voor 
wie het perspectief verwart met de werkelijkheid; maar voor wie het perspec-
tief ziet als een toegang tot de werkelijkheid, is een heen-en-weer-beweging 
tussen wetenschappelijke benaderingen even voor de hand liggend als het van-
zelfsprekend is, ter oriëntatie in de wereld, nu eens op het gezicht, dan weer op 
het gehoor of het reukvermogen te vertrouwen en daarbij de op de ene wijze 
gewonnen informatie telkens weer te corrigeren door een beroep op een ander 
zintuig. 

Tot uitleiding van deze inleiding, tot inleiding van wat volgt 

De in deze inleiding kort geschetste sociaal-wetenschappelijke benaderingen 
van het gezinsrecht komen in deze bundel slechts partieel aan bod. Deels is dat 
te wijten aan contingenties die de samenstelling en afwerking van deze concre-
te bundel getroffen hebben, voor een belangrijk deel ook daaraan dat niet alle 
in het voorgaande overzicht aangeraakte benaderingen reeds toepassingen op 
het gezinsrecht hebben gevonden. 

Robert Cliquet geeft een voor niet-biologen toegankelijke synthese van de 
sociaal-biologische theorieën over het gezin. Hij treedt daarbij in dialoog met 
sociologische en sociaal-antropologische benaderingen. Hij gaat niet 
uitdrukkelijk in op de relevantie van de sociale biologie voor het recht. Hij 
verwijst echter wel voortdurend naar de weerslag van biologische 
mechanismen, niet alleen op het gedrag, maar ook op instituties; de stap naar 
het gezinsrecht, tot hiertoe door niemand gezet, is dan niet ver meer. (In het 
voorgaande heb ik geprobeerd te laten zien hoe ongeveer deze stap gezet zou 
kunnen worden.) 

De drie sociologische vraagstellingen die hierboven voorgesteld werden, 
zijn in de bundel exemplarisch present. Jaap Dronkers onderzoekt het effect 
van de echtscheiding op het welzijn van middelbare scholieren en concentreert 
zich daarbij meer in het bijzonder op de betekenis van het contact met de 
(vertrokken) vader voor dit welzijn. Jean Van Houtte laat zien welke centrale 
vragen ten grondslag lagen aan een weelde van empirisch onderzoek, dat gedu-
rende bijna twee decennia onder zijn leiding heeft plaatsgevonden in het Cen-
trum voor Rechtssociologie van de Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te 
Antwerpen. Dit onderzoek hield zich voornamelijk bezig met de sociale wer-
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king van de instellingen van het gezinsrecht en met de kloof tussen rechtsnor-
men, rechtsgevoel en feitelijk gedrag. Het aardige van deze bijdrage is dat men 
en, binnen een handig consulteerbaar formaat, een overzicht krijgt van onder-
zoeksresultaten die men anders in diverse publicaties zou moeten gaan 
sprokkelen, en een inzicht in de achterliggende denkbeelden die richtsnoer van 
de concrete onderzoeken geweest zijn. Harry Willekens poogt de krachtlijnen 
van tweehonderd jaar ontwikkeling van het familie- en gezinsrecht in West-
Europa te schetsen en ontwikkelt een hypothese ter verklaring van die 
ontwikkeling. 

Daarnaast bevat de bundel een eerder methodologische bijdrage van 
Kirsten Scheiwe en Harry Willekens, waarin beproefd wordt nader te bepalen 
wat, in de vergelijking tussen verschillende (stelsels van) normatieve regelin-
gen van de gezinsrelaties, als een functioneel equivalent kan gelden. De beant-
woording van die vraag is zowel van belang voor sociologisch onderzoek dat 
de werking van het recht tot voorwerp heeft als voor onderzoek dat tot doel 
heeft de ontwikkeling der rechtsnormen (mede) onder verwijzing naar hun 
functie te verklaren. Een proeve van antwoord op de vraag wordt gegeven van-
uit een onderzoek van de functionele relatie van gezinsrecht en sociale zeker-
heidsrecht -een relatie van centrale betekenis voor eenieder die het gezinsrecht 
probeert te doorgronden vanuit zijn sociale zekerheidsfunctie. 

De bundel wordt afgesloten met een recensie, door Mark Lambrechts, van 
een andere bundel, gewijd aan “recht en liefde”. Het besproken werk is verre 
van sociaal-wetenschappelijk, maar het opent brede perspectieven op een 
thema dat van onmiddellijk belang is voor een goed begrip van het gezinsrecht 
en zowel door gezinsrechtsspecialisten als sociale wetenschappers verwaar-
loosd wordt.  
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R. Cliquet 

Sociobiologie van het gezin 

Inleiding 

Sociale biologie en sociobiologie 

In de biologische antropologie bestaat sinds geruime tijd een werkgebied dat 
wordt aangeduid met de benaming ‘sociale biologie’ (bv. Elster, 1923). Dit 
werkgebied omvat de studie van de wisselwerkingen tussen biologische en so-
ciale verschijnselen in de ruimste zin van het woord (bv. Schwidetzky,1950). 

Meer recent kwam in de zoölogie een werkterrein tot ontwikkeling dat zich 
toespitst op de studie van het gedrag van sociale diersoorten. Dit domein leidde 
tot een aantal fundamenteel nieuwe inzichten in de biologische evolutietheorie 
(cfr. Hamilton, 1964; Maynard Smith, 1964; Trivers, 1971; 1972; 1974; Wil-
liams, 1966) die van zo’n belang blijken te zijn dat sommigen het thans hebben 
over de tweede darwinistische revolutie (Horgan, 1995). Deze nieuwe 
inzichten hebben essentieel te maken met de sociale relaties tussen individuen, 
tussen groepen individuen, tussen geslachten, tussen ouders en nakomelingen. 
Zij hebben verheldering gebracht in gedragsvormen zoals altruïsme, 
wederkerigheid, nepotisme, seksueel gedifferentieerde reproductieve 
strategieën, interindividuele en intergroepscompetitie. 

Ten gevolge van de publicatie van Wilsons bekende synthesestudie van 
1975 is dit werkgebied bekend geworden onder de benaming ‘sociobiologie’. 
In tegenstelling tot de ‘sociale biologie’ in de antropologie die zich zowel met 
onto- als met fylogenetische problemen inlaat, is de ‘sociobiologie’ in de alge-
mene biologie zich gaan toespitsen op de studie van de biologische evolutie 
van het sociale gedrag (bij dieren en mensen) (bv. Barash, 1977; Hunt, 1980; 
Trivers, 1985; Wilson, 1975). Onder impuls van de zoölogische sociobiologie 
enerzijds, en ten gevolge van de dynamisering van de biologische antropologie 
onder invloed van de evolutietheorie (Lasker, 1978; Washburn, 1953) ander-
zijds is ook in de menselijke sociale biologie de evolutieve benadering van het 
sociale gedrag sterk in belang gaan toenemen (bv. Alexander, 1979a; Barkow 
et al., 1992; Betzig, 1997; Chagnon & Irons, 1979).  

Ten gevolge van een aantal omstandigheden, zoals de toenemende onbe-
kendheid met de vooruitgang van de biologische wetenschappen en de ideolo-
gische vooringenomenheid van vele sociale wetenschappers, het aanhoudende 
misbruik van biologische gegevens door conservatieve ideologen en - het moet 
worden toegegeven - de niet steeds voldoende genuanceerde toepassing van 
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zoölogische kennis op de mens door sommige zoölogische sociobiologen, is de 
sociobiologie het voorwerp geworden van een intense, overwegend ideologi-
sche controverse, waarbij de sociobiologie - volkomen ten onrechte - werd ge-
lijkgesteld met bepaalde sociobiologische theorieën of werd verweten een bio-
logische basis te willen geven aan verwerpelijke ideologische opvattingen 
zoals seksisme, racisme en kapitalisme (bv. Caplan, 1978; Cliquet, 1983; Ruse, 
1979).  

Ondertussen zijn de nieuwe theorieën in verband met de evolutie van 
sociale gedragingen, zowel bij vele sociale diersoorten als bij de mens, door tal 
van empirische gegevens onderbouwd of op een verscheidenheid van 
gedragingen en probleemgebieden toegepast. Dit is ook het geval voor de 
sociale structuren die bij de mens bekend zijn onder de benaming ‘gezin’ (bv. 
Filsinger, 1988; Van den Berghe, 1979). 

Gezin en gezinnen 

Het begrip gezin wordt in verschillende betekenissen gebruikt, die ten dele 
tijd- en cultuurgebonden zijn. Gezinnen vertonen zowel binnen als tussen 
culturen ook een zekere variatie. Deze heeft vooral betrekking op de 
aanwezigheid van het aantal partners van beider kunne: men kent monogame, 
polygyne en polyandrische gezinnen, seriële monogamie, groepshuwelijken. 
Ondanks die variatie heeft het begrip gezin toch steeds betrekking op de 
basiseenheid die instaat voor de bio-sociale reproductie van de samenleving. In 
beginsel wordt zij gedragen door een heteroseksuele (huwelijks)relatie en 
bestaat zij uit vader(s), moeder(s) en kind(eren) (Aerts, 1993). 

Het begrip gezin mag hier niet in de enge betekenis worden begrepen die er 
in onze cultuur aan wordt gegeven, namelijk de monogame relatie van een he-
teroseksueel paar samenlevend met zijn eigen, nog onvolwassen nakomeling-
schap, maar moet in de ruimere sociaal-biologische betekenis van het ver-
schijnsel worden geïnterpreteerd, d.w.z. alle samenlevingsvormen op micro-
vlak van een klein aantal volwassenen die de ouderlijke rol vervullen ten aan-
zien van de kinderen die zij onder hun hoede hebben. In de meeste gevallen zal 
of zullen die volwassenen de biologische ouders zijn van de betrokken kinde-
ren, maar vaak vervullen ook andere verwanten - grootouders, broers en zus-
ters, ooms en tantes - of soms zelfs niet-verwante personen - stiefouders, adop-
tieouders, huishoudpersoneel, professionele opvoeders enz. - belangrijke taken 
in dat verband of nemen zij zelfs de rol van de biologische ouders over.  

In moderne samenlevingen wordt het begrip gezin vaak in een ruime bete-
kenis gebruikt. Tal van varianten op het traditionele gezin worden ook als ge-
zinnen aangeduid: kinderloze gezinnen, eenoudergezinnen, ongehuwd samen-
wonenden (al dan niet met kinderen), nieuw-samengestelde gezinnen, adoptie-
gezinnen, enz. (Cliquet, 1997). Vandaar dat sommigen het begrip gezin laten 
samenvallen met het begrip huishouden: dit is de primaire groep waarin men-
sen samenleven en gezamenlijk in hun onderhoud en verzorging voorzien (De-
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boosere, 1993). In tegenstelling tot gezinnen die essentieel gekenmerkt worden 
door sociaal-biologische relaties in verband met seksualiteit en voortplanting, 
vormen huishoudens sociaal-economische groepen van personen die eenheden 
van inkomsten en uitgaven vormen en samen één woning betrekken. Zij kun-
nen bestaan uit één persoon, uit één gezin (ouders met kinderen), uit verschei-
dene gezinnen, soms van opeenvolgende generaties (Presvelou, 1980). 

Het Nederlands heeft twee woorden - gezin en familie - om twee fenome-
nen aan te duiden waarvoor in vele andere talen maar één woord bestaat. In het 
Engels bv. kent men enkel de term ‘family’; het onderscheid tussen gezin en 
familie wordt er dan ook omschreven als ‘nuclear family’ en ‘extended 
family’. Met gezin bedoelt men doorgaans de kleinst mogelijke 
verwantschapsgroep van ouder(s) en kind(eren). De familie vormt de grotere 
groep van bloedverwanten en hun gezinnen, die zich zowel lateraal binnen 
generaties als verticaal over verscheidene generaties uitspreidt. 

In de meeste culturen is gezinsvorming gesteund op het huwelijk, - een via 
wettelijke en/of rituele weg verkregen sociale bekrachtiging van de seksuele en 
interpersoonlijke leefgemeenschap tussen man en vrouw. Geslachtsverkeer, 
voortplanting en huwelijk vallen echter niet steeds volkomen samen, doordat 
overspel de huwelijksrelatie doorkruist (Lawson, 1988). In vele industriële lan-
den is zich bovendien, naast of als een voorafgaand stadium aan het huwelijk, 
het ongehuwd samenleven als samenleefvorm gaan ontwikkelen (Corijn, 
1994). Seks, voortplanting, huwelijk en gezin vallen dus meestal, maar niet 
noodzakelijkerwijs of steeds samen. 

De culturele variatie in gezinsvormen heeft vele gezinssociologen ertoe ge-
leid te besluiten dat het gezin geenszins een natuurlijk verschijnsel is waarvan 
het bestaan op zich kan verklaard worden door biologische feiten, maar dat het 
een sociale constructie is die zichzelf tot stand brengt op grond van cultureel 
bepaalbare en identificeerbare factoren (bv. Ditch et al., 1995; Zonabend, 
1996). 
 
De modernisering, en meer in het bijzonder de acceleratie die zich op dat ge-
bied sinds de jaren zestig heeft voorgedaan, is gepaard gegaan met vrij belang-
rijke veranderingen in de gezinsstructuren en de gezinsdynamiek. Deze veran-
deringen, en in het bijzonder hun demografische gevolgen, hebben in verschei-
dene kringen geleid tot grote onrust, indien zelfs niet tot paniek over de toe-
komst van het gezin en de samenleving. Hier en daar duikt zelfs doemdenken 
op over het uitstervend avondland, de teloorgang van het gezin, indien niet het 
einde van de samenleving.  

Op de laatste wereldbevolkingsconferentie van de Verenigde Naties, de 
‘International Conference on Population and Development’ in Cairo, hebben 
conservatieve krachten, vanuit de ontwikkelde landen grotendeels geleid door 
het Vaticaan en vanuit de ontwikkelingswereld gedreven door islamitische fun-
damentalisten, een ideologische oorlog gevoerd om ‘Het Gezin’ vermeld te 
hebben als de basis van de samenleving en om elke verwijzing naar de ver-
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scheidenheid van gezinsvormen of primaire leefgemeenschappen uit het Cairo-
Actieprogramma te weren (Cliquet & Thienpont, 1994). 
Daartegenover moet men constateren dat het nog nauwelijks doenbaar is om in 
beleidsdocumenten van Europese instellingen (bv. de Raad van Europa) het 
begrip gezin ingevoegd te krijgen, omdat er gevreesd wordt dat het voor be-
houdsgezinde doeleinden, inzonderheid ten aanzien van de positie van de 
vrouw, misbruikt zal worden. 

 De modernisering heeft de traditionele leefomstandigheden van gezinnen 
zo sterk gewijzigd dat ‘het gezin’ een bron van ideologische en politieke controverse is 
geworden. 

Zowel de sociaal-constructivistische opvatting van het gezin als het doem-
denken over de toekomst van het gezin zijn voorbeelden van een korte-termijn, 
proximaal-causale en niet-evolutionaire denkwijze. Een lange-termijn, evolu-
tionaire en ultiem-causale benaderingswijze, daarentegen, toont aan dat de fun-
damentele raison d’être van het menselijk gezin van biologisch-evolutieve 
aard is en dat dit bijgevolg nog een lange toekomst voor de boeg heeft. 

Benadering en doel van deze bijdrage 

In deze bijdrage wordt het gezin benaderd vanuit de sociobiologie, d.w.z. van-
uit een breed biologisch-evolutief perspectief. Er zal niet alleen worden be-
toogd dat het gezin ontstaan is uit bepaalde biologische behoeften, maar dat het 
zelfs vandaag nog, ook in moderne cultuuromstandigheden, zijn bestaansreden 
uitsluitend dankt aan biologische behoeften. Het voortbestaan van het gezin als 
universele sociale structuur zal ook in de toekomst, tenminste in de mate dat de 
modernisering zich op wereldschaal zal kunnen doorzetten, uitsluitend bepaald 
worden door de biologische eigenheid van de menselijke soort. Ecologische en 
culturele factoren kunnen enkel geringe variaties in zijn verschijningsvorm 
veroorzaken. 

Oorsprong van het gezin 

In de gezinssociologie worden talrijke functies onderscheiden die gezinnen 
vervullen: seksuele beleving en regeling, voortplanting, economische produc-
tie, socialisatie, bescherming, ontspanning, huisvesting, verzorging, koestering, 
consumptie enz. De vraag is wat hierbij van fundamentele en wat van bijkom-
stige aard is? Welke functies zijn onmisbaar en typisch voor het gezin, welke 
kunnen ook door andere sociale structuren worden vervuld? 

Het antwoord op deze vragen vindt men in de biologische eigenheid van de 
mens. Inzicht in de biologische specificiteit van de mens kan echter maar wor-
den afgeleid uit de studie van zijn evolutie, van zijn fylogenetische wordings-
geschiedenis. Het antwoord op de vraag naar de wezenlijke functie(s) van het 
gezin ligt bijgevolg in de wordingsgeschiedenis van de mens. 
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Hominisatie en gezinsvorming 

De menswording - de hominisatie - vindt haar oorsprong in de veranderde 
voortbewegingswijze van sommige mensapen, 5 à 6 miljoen jaar geleden, als 
aanpassing aan de zich wijzigende ecologische levensomstandigheden ten oos-
ten van het grote slenkgebied in Afrika. De omvorming van het tropische oer-
woud in een gemengd houtland-grasland bioom dwong boombewonende 
mensapen zich aan te passen aan het bodemleven. De totstandkoming van het 
bipedalisme resulteerde in het permanent vrijmaken van de hand en het toene-
mend gebruik en later ook de bewerking van tuigen. Dit leidde tot een ver-
schuiving van de selectiedruk naar de productie van een beter bestuursmecha-
nisme, i.e. mondde uit in de geleidelijke toename van de grote hersenen. (bv. 
Tobias, 1975). Deze encefalisatie ging op haar beurt gepaard met een aantal 
ontogenetische en voortplantingsbiologische veranderingen die zich voorname-
lijk kenmerkten door een toenemende hulpbehoevendheid en langduriger 
maturatie van het hominidenkind.  

De opeenvolgende hominidenvormen hebben zich aan deze 
ontwikkelingen aangepast en hebben deze ontwikkelingstendens zelfs verder in 
de hand gewerkt o.a. door de uitvinding van ‘het gezin’, d.w.z. door de 
ontwikkeling van een sociale structuur die de rol van de baarmoeder postnataal 
verderzette (Gough, 1971; Mellen, 1981; Van den Berghe, 1979): 
 

“The human family is, very simply, the solution our hominid ancestor evolved over three to five 
million years to raise brainy, slow maturing, neotenic, highly dependent, and therefore, very costly 
(in terms of parental investment) babies.” (Van den Berghe, 1988: 43) 

 
De toenemende hulpbehoevendheid en langduriger maturatie van het homini-
denkind vergde eigenlijk twee sociaal-biologische aanpassingen: een toene-
mende parentele investering waardoor de biologisch benodigde, intensievere 
en langduriger verzorging en socialisatie kon worden gewaardborgd. Die 
toenemende parentele investering vergde op haar beurt de totstandkoming van 
een langduriger partnerschap van de ouders waardoor een grotere paternale 
zorg en bescherming van moeder en kind(eren) mogelijk werd. Parentele 
investering en duurzaam partnerschap zijn dan ook de twee basisfuncties van 
het gezin. Alle overige gezinsfuncties zijn van die twee basisfuncties af te 
leiden of eraan te koppelen. De concrete vorm en het relatieve belang van die 
overige gezinsfuncties is echter grotendeels afhankelijk van de ecologische, 
economische en culturele levensomstandigheden waarin gezinnen 
functioneren. 

Uit deze theorie over de rol van het gezin in de evolutie van de mens mag 
evenwel niet worden afgeleid dat het gezin de enige of belangrijkste determi-
nant van die ontwikkeling is geweest. Het gezin was een noodzakelijke maar 
geen voldoende voorwaarde voor het hominisatieproces. Tal van andere facto-
ren, waaronder niet het minst de ontwikkeling van complexere vormen van so-
ciaal leven, zijn mede verantwoordelijk geweest voor de menselijke evolutie 
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(bv. Axelrod, 1984; Campbell, 1983; Trivers, 1971; Washburn & McCown, 
1978). 

Toenemende parentele investering 

De toename van het hersenvolume tijdens de hominisatie resulteerde om twee 
redenen in een toenemende hulpbehoevendheid van de pasgeborenen en een 
langduriger postnatale maturatietijd: (1) de toenemende hersengroei ging niet 
gepaard met een evenredige verlenging van de zwangerschapsduur. Het homi-
nidenkind werd bijgevolg steeds hulpelozer geboren en vergde een steeds in-
tensievere en langdurigere postnatale verzorging; (2) de evolutie van de homi-
nidenhersenen ging gepaard met een geleidelijke verdere overgang van een in-
stinctieve naar een bewuste controle van de gedragingen en vergde bijgevolg 
steeds complexere en langdurigere leer- en socialisatieprocessen (Leutenegger, 
1982; Portmann, 1944).  

Een bijkomend element is dat de hominiden monopaar zijn, d.w.z. normaal 
slechts één boorling tegelijk ter wereld brengt. Gemiddeld moet er dan ook 
meer dan één kind geboren worden om in de generatiewisseling te voorzien. 
Ten gevolge van de hoge zuigelingen- en kindersterfte die kenmerkend was 
voor de jagers- en verzamelaarscultuurfase - 1/2 tot 2/3 van de levendgeboren 
kinderen stierven voor het bereiken van de puberteit (Acsádi & Nemeskéri, 
1970) - diende de vruchtbaarheid 5 tot 8 kinderen te bedragen om het gevaar 
van uitsterven te vermijden. De uitvinding van het gezin droeg er in 
belangrijke mate toe bij om de zuigelingen- en kindersterfte beneden het peil 
van uitsterven te houden, waardoor de vroege hominiden verder konden 
evolueren tot de huidige Homo sapiens sapiens. 

Verscheidene onderzoeken in de industriële cultuur hebben aangetoond dat 
het kind, voor zijn normale fysieke, intellectuele en emotionele ontwikkeling, 
behoefte heeft aan een langdurige, affectief diepgaande relatie met weinig vol-
wassenen. Bij het ontbreken van een dergelijke relatie kan het kind in zijn ont-
wikkeling gehinderd worden. Afhankelijk van de leeftijd waarop de 
emotionele deprivatie zich voordoet en de duur en intensiteit ervan, worden 
verschijnselen waargenomen, zoals een hogere mortaliteit, geremde groei, 
hogere morbiditeit, emotionele stoornissen, geringere cognitieve prestaties, 
socialisatiemoeilijkheden (Bowlby, 1951; Montagu, 1957). 

Alle beschikbare fylogenetische zowel als ontogenetische elementen 
wijzen erop dat de basisfunctie van gezinnen bestaat in de bescherming, 
verzorging en opvoeding van kinderen. Het maturatiepatroon bij de mens 
wordt gekenmerkt door een langdurige groei en ontwikkeling die prenataal 
aanvangt bij de conceptie en zich postnataal doorzet in opeenvolgende 
groeifasen die in totaal 15 à 20 jaar in beslag nemen. Het mensspecifieke 
maturatiepatroon ligt ultiem aan de grondslag van de universaliteit van het 
kerngezin. Alle overige gezinsfuncties zijn daarvan afgeleid of eraan 
gekoppeld. Een belangrijke (essentiële) afgeleide functie die gedeeltelijk ook 
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biologisch geselecteerd werd en dus mede door biologische factoren wordt 
bepaald, is het duurzaam partnerschap. 

De totstandkoming van duurzaam partnerschap 

Het type partnerschap kan in twee belangrijke, onderling gedeeltelijk samen-
hangende opzichten variëren, met name het aantal partners en de duur van de 
relatie(s). Het aantal partners kan variëren van promiscuïteit tot monogamie. 
De duur van de relatie(s) kan variëren van een eenmalige coïtus tot een levens-
lange relatie. Beide variabelen moeten logischerwijze negatief gecorreleerd 
zijn: een levenslange relatie is uiteraard beperkt tot één enkele partner, promis-
cuïteit moet betrekking hebben op talrijke, kortstondige relaties. Seriële mono-
gamie is een intermediaire situatie.  

Polygame relaties vormen een bijzondere categorie: zij hebben betrekking 
op verscheidene partners waarmede een gelijktijdige, (levenslange) relatie 
wordt aangegaan. In bepaalde opzichten moet de bovenvermelde negatieve re-
latie tussen relatieduur en aantal partners ook hier geldig zijn. Wanneer bv. de 
partnerrelatieduur gemeten wordt in coïtusfrequentie, blijkt dat de bovenver-
melde negatieve correlatie ook bij polygame relaties opgaat.  
 
Bij tal van diersoorten, inclusief primaten, is aangetoond dat er een negatief 
verband bestaat tussen het seksueel verschil in parentele investering in nako-
melingschap en de duurzaamheid van het partnerschap (Chagnon & Irons, 
1979; Trivers, 1972). Een seksueel verschil in parentele investering leidt im-
mers tot seksueel verschillende reproductieve strategieën. Het geslacht dat 
sterk investeert in ieder individuele nakomeling zal uiteraard minder 
nakomelingen produceren dan het weinig investerend geslacht. Het 
reproductieve succes van dit laatste kan dan verhoogd worden door zoveel 
mogelijk nakomelingen te produceren, d.w.z. een kwantitatieve of r-strategie te 
ontwikkelen. Het sterk investerend geslacht zal daartegenover veeleer 
kwalitatief ingesteld zijn, zal een K-strategie ontwikkelen, zal er m.a.w. naar 
streven om iedere nakomeling zo goed mogelijk uitgerust te hebben (Daly & 
Wilson, 1978). 

Inzake paarvorming heeft dit tot gevolg dat het minder investerend geslacht 
- het mannelijk geslacht - zal pogen zoveel mogelijk partners te verwerven en 
te bevruchten. Dit leidt tot kortstondige relaties en intra-seksuele competitie. 
Het sterker investerend geslacht - het vrouwelijk geslacht - daarentegen zal 
zich kenmerken door een selectievere keuze van de partner(s). Een hogere in-
vestering brengt immers een hoger risico mee. Het heeft er bijgevolg belang bij 
die partner(s) te kiezen die een hoge overlevingskans voor de nakomelingen 
waarschijnlijk maken. 

De intraseksuele competitie bij het mannelijk geslacht aan de ene kant, de 
zorgvuldiger keuze bij het vrouwelijk geslacht aan de andere kant leidt tot een 
vergroting van het seksuele dimorfisme voor sommige secundaire geslachts-
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kenmerken die als proxies voor het reproductief succes van nakomelingen kun-
nen gelden. Die dubbele seksuele selectie leidt tot uitgesproken seksuele ver-
schillen op morfologisch, fysiologisch en psychologisch gebied, waarbij het 
minder investerend geslacht, in het geval van een selectie via lichamelijke 
krachtmeting, sterker en groter wordt en aldus beter in staat is tot competitief 
en agressief gedrag.  
 
Alles wijst erop dat er bij de eerste hominiden nog een sterk uitgesproken sek-
sueel dimorfisme voorkwam (Johanson & Edey, 1981; McHenry, 1991; Wol-
poff, 1975). Hieruit wordt afgeleid dat deze vormen nog polygyn waren. In de 
loop van de hominisatie greep er een regressie van het seksueel dimorfisme 
plaats die bij de man vooral gekenmerkt werd door een teruggang van de ro-
buustheid van de lichaamsbouw en de ermede verband houdende gedragsken-
merken betrekking hebbend op competitie. Het mannelijke geslacht is bijge-
volg een grotere gelijkenis gaan vertonen met het vrouwelijke. In de 
menselijke evolutie heeft de man een "feminisatieproces" ondergaan (bv. 
Darwin, 1871; Armelagos & Van Gerven, 1980; Ghesquière et al., 1985). 

Niet alleen de hominidenman onderging een belangrijke verandering in de 
loop van het hominisatieproces. Ook de vrouw werd tijdens dat proces geken-
merkt door uiterst belangrijke veranderingen. Waar de mannelijke evolutie 
vooral een reductie in robuusticiteit betrof, d.w.z. betrekking had op secundaire 
geslachtskenmerken, hadden de veranderingen bij de vrouw vooral te maken 
met primaire geslachtskenmerken, - ovulatie, borstontwikkeling, orgasme, me-
nopauze. 

Verscheidene van die veranderingen hebben betrekking op de verschuiving 
van een cyclische naar een niet-cyclische bereidheid van de vrouw tot ge-
slachtsverkeer, - een vrijwel uniek menselijk verschijnsel. Inderdaad, bij de 
niet-menselijke primaten, en bij de zoogdieren in het algemeen, is het wijfje 
doorgaans slechts gedurende een kortstondige periode in haar ovulatiecyclus, 
met name rond de periode van de ovulatie, bereid tot seksuele activiteit. In 
deze periode bevindt het wijfje zich in oestrus die bij vele soorten gekenmerkt 
wordt door min of meer sterke veranderingen in de omvang en de kleur van de 
peri-anale en genitale huid en door een seksueel aantrekkelijke 
geurafscheiding. Ook al volgt de menselijke cyclus van ovigenese, ovulatie, 
oestrogeen- en progesteronproductie, uterusstimulatie en menstruele bloeding, 
het basisprimatenpatroon, de menselijke ovulatie gaat niet meer gepaard met 
dergelijke zichtbare veranderingen. De mens wordt gekenmerkt door een 
verborgen ovulatie. Bovendien blijkt de vrouw regelmatig tot seksuele 
activiteit bereid gedurende de ganse menstruele cyclus, dus ook buiten de 
kortstondige periode rond de ovulatie. 

Niet alleen de afwezigheid van een zichtbare ovulatie en de acyclische sek-
suele activiteit van de vrouw, maar ook nog andere specifiek menselijke sek-
suele karakteristieken wijzen op het doorlopend karakter van de seksuele 
potentie of aantrekkingskracht van de vrouw. 
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Ofschoon de vagina bij de mens gestimuleerd wordt door oestrogeen, be-
schikt ze ook over het vermogen tot zelflubricatie door middel van een niet-se-
cretorisch proces dat door Masters & Johnson (1966) "vaginal sweating" is ge-
noemd en dat optreedt bij seksuele stimulering en niet afhankelijk is van de ei-
erstokhormonen (Beach, 1978).  

Een ander specifiek menselijk seksueel kenmerk is het voorkomen van 
permanent grote borsten bij de vrouw, die in alle menselijke culturen als ero-
tisch aantrekkelijk voor de man en seksueel gevoelig voor de vrouw wordt be-
schouwd. Vermoedelijk maken de grote vrouwelijke borsten deel uit van een 
groter geheel van permanent aanwezige erogene karakteristieken - heup- en 
dijvorm, fysionomie, algemene constitutie - die signaalfuncties vervullen ter 
vervanging van de verdwenen cyclische seksuele kentekenen (Buettner-Ja-
nusch, 1973). 

De seksualiteit bij de mens vertoont ook in het optreden van het vrouwelijk 
orgasme een vrijwel uniek karakter. Dit betekent niet dat orgasme niet bij an-
dere soorten zou zijn aangetroffen of dat bij de mens alle vrouwen orgasme 
zouden ervaren. Bij de mens rapporteert slechts een - variërende - minderheid 
van vrouwen het niet-ervaren van orgasme. Bij de mens komt vrouwelijk 
orgasme vooral voor in een context van stabiele, liefdevolle, vrouwgerichte 
relaties (Fisher, 1973; Hite, 1976). De meeste auteurs beschouwen het 
vrouwelijk orgasme als een evolutief adaptief kenmerk dat duurzame 
relatievorming in de hand werkt (Rancour-Laferriere, 1983). 
 
Het menselijke maturatiepatroon is niet alleen verantwoordelijk voor de selec-
tie van de bovenvermelde seksuele karakteristieken, maar ook voor de ontwik-
keling van de mens-specifieke neuro-hormonale constitutie die de 
ontwikkeling van duurzame, affectieve partnerrelaties mogelijk maakt (Batten, 
1994; Mellen, 1981; Moir & Jessel, 1992). De oorsprong van liefde tussen 
heteroseksuele volwassenen moet, evenals het gezin zelf, teruggaan tot de 
vroegste hominiden, omdat het de psychologische fundering vormde van de 
sociale band die van essentieel belang was voor de overleving van het 
kwetsbare menselijke kind (Mellen, 1981). Liefde is een virtueel universeel 
voorkomend verschijnsel in menselijke populaties: daar bestaan talrijke 
aanwijzingen voor, niet alleen in culturen met schriftelijke overlevering (bv. 
Buss, 1994; Mellen, 1981), maar ook in de meeste culturen die het schrift niet 
kennen (bv. Malinowsky, 1929; Westermarck, 1922). In hun wereldwijd 
onderzoek over de aanwezigheid van romantische liefde bij de mens vonden 
Jankowiak & Fischer (1992) bewijzen daarvoor bij 88% van de 166 
onderzochte culturen.  
 
De zienswijze dat ook menselijke liefde een fylogenetisch ontwikkeld kenmerk 
is dat geselecteerd is met het oog op langdurig hulpbehoevende en groeiende 
kinderen, is misschien minder makkelijk aanvaardbaar dan het verband tussen 
affectie en ontogenetische ontwikkeling zelf. Immers, in vele culturen lijken 
bescherming, overleving en economische drijfveren zoals ze zich bijvoorbeeld 
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uiten in gearrangeerde huwelijken, belangrijker dan affectieve behoeften. De 
aanwezigheid van de biologische aanleg tot liefde hoeft niet te impliceren dat 
ze zich automatisch en universeel zal manifesteren. Niettegenstaande de sek-
suele en neurologische specificiteit van de mens de ontwikkeling van 
duurzame en affectieve relaties in de hand werkt, zijn deze kenmerken niet ten 
volle genetisch geprogrammeerd. Ze kunnen bovendien in competitie staan met 
andere aandriften of behoeften, of hun ontwikkeling kan worden onderdrukt in 
bepaalde omstandigheden. Ze kunnen afhangen van de mate van aanhoudende 
compatibiliteit tussen de partners. Ten slotte moet er ook rekening worden 
gehouden met de individuele variatie in de genetische en ontogenetische 
determinanten die duurzame affectieve gevoelens tot ontwikkeling brengen. 

 Gegeven de onvolledige genetische programmering van de drang tot affec-
tie en de competitie met andere factoren, moet die aanleg cultureel en sociaal 
ondersteund worden. Er kan bijgevolg een vrij aanzienlijke variatie in het 
voorkomen en de mate van ontwikkeling van duurzame liefderelaties, zowel 
binnen als tussen populaties, worden verwacht. Zo is het begrijpelijk dat eco-
nomische drijfveren de overhand kunnen hebben over affectieve behoeften in 
omstandigheden waar loutere overleving een kwestie is van leven of dood. 
Evenzeer is het begrijpelijk dat, zoals Roussel (1989) betoogt, vanaf het einde 
van de 18de eeuw, de idee van geluk de dominante grondslag werd van het 
huwelijks- en gezinsleven. In omstandigheden waar de vitale basisbehoeften 
als voorwaarde voor individuele of groepsoverleving gewaarborgd zijn, 
kunnen emotionele basisbehoeften en ook afgeleide en verworven behoeften 
de overhand nemen. De modernisering is dan ook vermoedelijk gekenmerkt 
door een verschuiving van overleving naar liefde als grondslag van het 
gezinsleven (Farrell, 1993). Het zou echter een vergissing zijn te menen dat 
romantische liefde een westerse uitvinding is (Buss, 1994; Jankoviak & 
Fischer, 1992). 

Men verlieze ook niet uit het oog dat waar mensen een relatief ruime keu-
zemogelijkheid hebben inzake het type van partnerschap en leefvorm, zoals dit 
in toenemende mate het geval is in Westerse samenlevingen waar de vroegere 
sociale en ouderlijke controlesystemen aan het verdwijnen of tenminste aan het 
verzwakken zijn, het overgrote deel van de mensen blijven opteren voor duur-
zame relaties in plaats van voor ongeremde promiscuïteit of het celibaat 
(Corijn, 1995; Laumann et al., 1994). Zelfs zij die een cohabitatie of huwelijk 
beëindigen, gaan in grote meerderheid zeer spoedig een nieuw duurzaam part-
nerschap aan of zoeken een meer bevredigende of succesrijke duurzame relatie 
(Fisher, 1992).  
 
De geleidelijke overgang van promiscuïteit, over polygamie, naar monogamie 
in de hominidenevolutie is door Melotti (1980) nog op een andere manier ver-
klaard. Deze auteur ziet die verschuiving in verband met de toename van altru-
ïsme (Hamilton, 1964) en wederkerigheid (Trivers, 1971) tijdens de hominisa-
tie. Die gedragspatronen waren immers van fundamenteel belang voor de ont-
wikkeling van het sociale leven bij de mens. Nu is de mate van genetische 
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fixatie van die gedragspatronen positief gecorreleerd met de graad van geneti-
sche verwantschap tussen verwanten, d.i. de mate waarin personen gemeen-
schappelijk genen hebben op grond van afstamming. De genetische verwant-
schapsgraad wordt kwantitatief uitgedrukt door de verwantschapscoëfficiënt. 
Bij geslachtelijk voortplanting krijgt een individu de helft van zijn genen van 
elk van zijn ouders. De verwantschapscoëfficiënt tussen ouder en kind is bijge-
volg precies 1/2. Kinderen onderling hebben gemiddeld de helft van hun genen 
gemeenschappelijk. Met iedere bijkomende tussenliggende meiotische deling 
in een stamboom vermindert de kans op het bezit van gemeenschappelijke ge-
nen op grond van verwantschap verder met een half. Aldus is de verwant-
schapscoëfficiënt tussen grootouders en kleinkinderen gemiddeld 1/4. Volle 
neven/nichten hebben een gemiddelde verwantschapscoëfficiënt 1/8 omdat zij 
slechts 2 in plaats van 4 gemeenschappelijke grootouders hebben (1/4 x 1/2 = 
1/8). Halfbroers of halfzusters onderling hebben een gemiddelde verwant-
schapscoëfficiënt 1/4 omdat zij gemiddeld de helft van de genen van hun ge-
meenschappelijke ouder hebben, maar verder slechts de helft van hun ouders 
gemeenschappelijk hebben (1/2 x 1/2 = 1/4).  

In een monogaam gezin, argumenteert Melotti (1980) terecht, hebben de 
kinderen onderling een hogere verwantschapscoëfficiënt dan in om het even 
welke andere gezinsvorm, met name bedraagt ze normaal 1/2 (d.i. in de veron-
derstelling dat er geen extra-maritale concepties voorkomen). In een polygaam 
gezin ligt de verwantschapscoëfficient tussen de kinderen tussen 1/4 en 1/2 (ze 
zou 1/4 bedragen in het geval waar er geen bilaterale nakomelingen 
voorkomen en 1/2 waar er enkel bilaterale nakomelingen zijn). Bij 
promiscuïteit, ten slotte, kan de verwantschapscoëfficiënt van de kinderen in 
een gezin variëren tussen 0 en 1/2 (ze is 0 in het onwaarschijnlijke geval dat 
alle kinderen verwekt zouden zijn door verschillende mannen en vrouwen; ze 
bedraagt 1/2 in het nog onwaarschijnlijker geval dat alle kinderen dezelfde 
vader en dezelfde moeder zouden hebben). Polygamie is dus voordeliger dan 
promiscuïteit, en monogamie voordeliger dan polygamie voor de genetische 
fixatie van altruïstische gedragskenmerken. Een bijkomend element is dat de 
evolutie van promiscuïteit naar monogamie gepaard gaat met een toename van 
de vaderschapszekerheid, - een factor waarvan het belang toeneemt met 
stijgende paternale investering in nakomelingschap (Greene, 1978).  
 
In zijn geheel genomen is de menselijke evolutie dus gekenmerkt door een da-
ling van het seksueel dimorfisme, door een toename van duurzame en affectie-
ve relaties en een verschuiving van polygame naar monogame relaties. Niet-
temin blijkt de mens zich in de biologie nog te rangschikken als een van de 
gematigd polygyne soorten (Alexander & Noonan, 1979). Dit blijkt niet alleen 
uit de graad van het menselijk seksueel dimorfisme, maar ook uit het menselijk 
seksueel en nuptiaal gedrag.  

Formele polygynie komt in de meeste culturen voor (( 75%). Niettemin le-
ven de meeste mensen in dergelijke samenlevingen toch in monogame relaties. 
Men vindt er slechts polygyne relaties voor ( 10%, vooral dan bij de welstel-
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lende bovenlagen en leidende groepen (Fisher, 1992). Maar ook in meer demo-
cratische, monogame samenlevingen komt polygynie voor, zij het dan in de 
vorm van overspel. Over de ganse levensloop beschouwd, is dit cumulatief een 
vrij belangrijk verschijnsel, maar bij een dwarsdoorsnede opname blijken op-
nieuw het overgrote deel van de mensen met slechts één partner te leven. In het 
recente en representatieve Amerikaanse onderzoek over geslachtsverkeer (Lau-
mann et al., 1994) bleek levenslange monogamie immers maar bij een derde 
van de steekproef te zijn voorgekomen, maar meer dan 90% van de responden-
ten met een seksuele relatie bleek in het jaar voorafgaand aan de survey slechts 
één partner tegelijkertijd te hebben gehad. Van de gehuwden en samenwonen-
den bleken slechts 10 tot 15% van de vrouwen en 20 tot 25% van de mannen 
in de loop van hun huidige relatie een of meer andere partners te hebben 
gehad.  

Seriële monogamie is een veelvuldig voorkomend verschijnsel, in pre-mo-
derne zowel als in moderne samenlevingen. Vroeger was de hoofdoorzaak het 
overlijden van een van de partners, maar ook echtscheiding kwam in de meeste 
culturen voor. In moderne samenlevingen blijft het fenomeen zich handhaven, 
zij het dat de hoofdoorzaak verschoven is van sterfte naar scheiding. De ont-
binding van een relatie - hetzij als gevolg van sterfte, hetzij als gevolg van 
scheiding - wordt in 75 tot 80% gevolgd door een nieuwe relatie. Fisher (1992) 
ziet in het pieken van de echtscheiding na 4 jaar huwelijk een 
overeenstemming met de traditionele intervallengte tussen twee 
zwangerschappen in premoderne samenlevingen. 
 
Tot besluit kan gesteld worden dat het gezin een sociale institutie is waarvan 
de essentiële functie van adaptief-biologische aard is, d.w.z. bijdraagt tot wat 
in hedendaagse sociobiologisch jargon genoemd wordt de maximalisering van 
de ‘inclusive fitness’ van zijn leden. De oorsprong, het bestaan en de toekomst 
van het gezin kan alleen maar begrepen en verklaard worden vanuit een 
biologisch-evolutief perspectief. 

Virtueel alle overige gezinsfuncties - sociale controle in het algemeen, cul-
turele ontwikkeling, economische productie en consumptie, gezondheids- en 
welzijnszorg - moeten dan ook beschouwd worden als afgeleide functies waar-
van de concrete vormgeving afhangt van de ecologische, culturele en economi-
sche levensomstandigheden waarbinnen mensen moeten functioneren. Al die 
sociale functies van het gezin zijn natuurlijk van groot belang, en de meeste 
zijn onmisbaar voor de overleving. Echter, die functies zouden in om het een 
welke sociale context moeten worden vervuld. Het feit dat ze aan het gezinsle-
ven zijn gekoppeld en niet aan andere sociale structuren heeft te maken met de 
langdurige maturatie van de mens. Zonder die omstandigheid zou het gezin 
nooit zijn huidige universele status hebben bereikt en, naast zijn biologische 
functies, alle overige traditionele culturele en economische functies zijn gaan 
vervullen. In de moderne cultuur, waar maatschappelijke structuren vele van 
de traditionele gezinsfuncties gedeeltelijk, indien niet grotendeels, zijn gaan 
overnemen, zou het gezin zelfs helemaal hebben kunnen verdwijnen.  
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Partnerkeuze 

De evolutietheorie omvat twee domeinen waaruit specifieke hypothesen over 
partnervoorkeur en -keuze kunnen worden afgeleid: het eerste is van algemene 
aard en toepasselijk op beide geslachten. Het heeft te maken met de selectie 
van goede genen (Barber, 1995). Het tweede heeft te maken met seksuele 
selectie sensu stricto en mondt uit op een seksueel differentiële 
partnervoorkeur inzake reproductieve strategie. Buss (1989) onderscheidt in dit 
opzicht drie belangrijke domeinen: (1) parentele investering; (2) reproductieve 
waarde; en (3) vaderschapszekerheid. 
 
Het ‘goede-genen’-model heeft betrekking op de voorkeur voor en keuze van 
partners die kenmerken vertonen die betrekking hebben op leefbaarheid, weer-
stand tegen parasieten, immuniteitsvermogen en ontwikkelingsstabiliteit (Bar-
ber, 1995). Gezondheidskenmerken blijken dan ook een belangrijk element te 
vormen bij de partnerkeuze. Vermits dergelijke kenmerken vaak in de hand 
kunnen worden gewerkt door heterozygote genotypen, en deze laatste op hun 
beurt samenhangen met fenotypische gemiddelden, genieten kenmerken die 
dicht bij het bevolkingsgemiddelde liggen, vaker de voorkeur boven extreme 
fenotypen. Het ‘goede-genen’-model voorspelt ook waarom regelmatigheid en 
symmetrie in de lichaamsbouw, en vooral van het aangezicht, als aantrekkelijk 
worden ervaren. Besmettelijke ziekten en ongevallen kunnen immers de 
morfologische ontwikkeling verstoren waardoor bilaterale asymmetrie in de li-
chaamsbouw of het aangezicht ontstaat. Op basis van dergelijke samenhangen 
heeft de natuurlijke selectie in de menselijke evolutie voorkeuren voor indica-
toren van gezondheid en fitness ontwikkeld (Symons, 1979; Thornhill & Gan-
gestad, 1993). 

De parentele-investeringstheorie (Trivers, 1972) impliceert voor een soort 
als de mens, waar de man aanzienlijk moet bijdragen tot de opvoeding van de 
nakomelingschap, dat de vrouw partner(s) zoekt die het vermogen en de be-
reidheid hebben om haar van middelen te voorzien die haar kinderen ten goede 
zullen komen (Alexander & Noonan, 1979). In de moderne cultuur vertaalt dit 
zich sterk in het vermogen tot het verwerven van een inkomen. Vrouwen 
zullen bij de man dan ook persoonlijkheidskenmerken zoeken en waarderen 
zoals intelligentie, ambitie en werkzaamheid, sociale kenmerken zoals hoog 
onderwijsniveau en hoge sociale status en lichamelijke kenmerken zoals 
lichaamsgrootte en -kracht (Barber, 1995). Andere wenselijke eigenschappen 
zijn: dominantie, maturiteit, emotionele stabiliteit, betrouwbaarheid, trouw, 
bereidheid tot het verstrekken van middelen, sociabiliteit en liefde (Buss, 
1994). In dit perspectief kan ook worden verwacht dat vrouwen iets oudere, zij 
het - in verband met de verhoogde kans op morbiditeit en mortaliteit - niet te 
oude mannen zullen verkiezen. (Greenlees & McGrew, 1994). 

Reproductieve waarde (Fisher, 1930; Williams, 1975) is de mate waarin in-
dividuen van een bepaalde leeftijd en geslacht het vermogen hebben om nog 
nakomelingen te produceren, en bijgevolg hun genen naar volgende generaties 
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over te brengen. Bij de mens is de mannelijke reproductieve capaciteit hoog en 
relatief onafhankelijk van de leeftijd. Daartegenover is de potentiële vrucht-
baarheid van de vrouw laag en sterk leeftijdsafhankelijk. Tegelijkertijd is het 
vrouwelijke reproductieve vermogen sterk gecorreleerd met leeftijdsgebonden 
fysieke en gedragsmatige kenmerken zoals de taille-heupverhouding (Singh, 
1993), neotene aangezichtskenmerken, borstvorm, huid- en spiertonus, vetver-
deling, en energetisch niveau (Barber, 1995). Fysiek aantrekkelijke en gedrags-
matig dynamische kenmerken pieken tijdens de jong-adulte levensfase. Daar-
om worden jeugd en lichamelijk aantrekkelijke kenmerken bij de vrouw als 
sterke indicatoren voor een hoge reproductieve waarde beschouwd en worden 
ze, doordat de vrouwelijke potentiële vruchtbaarheid beperkt is, als een 
waardevol goed aangezien. 

Deze leeftijdsgebonden en geslachtsspecifieke verschillen in reproductieve 
waarde en de sterke samenhang tussen de mate van vrouwelijke potentiële 
vruchtbaarheid en jeugd en schoonheid hebben tot gevolg dat mannen, meer 
dan vrouwen, jeugdige en lichamelijk aantrekkelijke partners verkiezen (Buss, 
1989). Mannen huwen dan ook meestal met jongere vrouwen, en scheiden ook 
vaker om te hertrouwen met jongere vrouwen. Volgens Ridley (1993) is de 
man geobsedeerd door vrouwelijke schoonheid en jeugd zoals blijkt uit hun 
dagelijks kijkgedrag, de visueel georiënteerde erotische en pornografische 
industrie, de publiciteitsindustrie en … het vrouwelijk gedrag inzake juwelen, 
cosmetica en (uit)kleding (e.g. Kachigan, 1990).  

Vaderschapszekerheid is een gevoelige materie bij een soort waar het man-
nelijk geslacht een aanzienlijke bijdrage levert tot de parentele investering in 
nakomelingschap. Terwijl moederschap nooit kan betwijfeld worden, is dit niet 
zo voor het vaderschap, vooral bij de mens die dan nog gekenmerkt wordt door 
een verborgen ovulatie (Daniels, 1983). Parenteel investerende mannen hebben 
er bijgevolg genetisch belang bij hun vaderschap te verzekeren en koekoeks-
situaties te voorkomen, d.w.z. te vermijden dat ze gaan investeren in nakome-
lingen die ze niet hebben verwekt. Vaderlijke investering zal bijgevolg leiden 
tot een relatief sterkere mannelijke seksuele jaloezie en een sterkere mannelijke 
voorkeur voor vrouwelijke kuisheid en trouw. Deze evolutionaire predictie 
vindt bevestiging in talrijke traditionele, seksueel asymmetrische, sociaal-
culturele praktijken en dubbele morele normen, gaande van vrouwelijke bege-
leiding tot genitale mutilatie (bv. Batten, 1992; Betzig, 1989; Daly et al., 
1982). 

Seksuele jaloezie is echter niet beperkt tot het mannelijk geslacht. Ze is vrij 
universeel en in gelijke mate aanwezig bij beide geslachten. Alleen de intensi-
teit en de aard van de gedragingen verschillen. In het bijzonder zijn er verschil-
len in de motieven: mannen vrezen overspel, vrouwen vrezen verlies aan pater-
nale investering. Terecht spreekt Ridley (1993: 227) in dit verband over 
“men’s cuckoldry paranoia”, terwijl Lawson (1988: 294) het heeft over 
“women’s terror of loss”. 

In de moderne samenlevingen met hun doeltreffende geboorteregeling en 
andere ontwikkelingen die vrouwelijke emancipatie in de hand werken, zijn tal 
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van traditionele dubbele normen in verband met spermacompetitie en -
bescherming duidelijk in regressie. Het afnemend belang dat in het Westen 
wordt gehecht aan vrouwelijke maagdelijkheid is een treffend voorbeeld (Buss, 
1989). Niettemin blijft trouw een belangrijke aangelegenheid, vooral nadat een 
relatie vaste vorm heeft verkregen (Lawson, 1988). 

Gezinnen in de moderne cultuur 

Tendensen 

De modernisering is gepaard gegaan met een hele reeks veranderingen in de 
structuur en de functionering van gezinnen. De gezinnen blijven, vooral dank 
zij de sterfte-indijking, langere tijd intact. Door de daling van de kindersterfte 
kan men zich ook affectief meer aan kinderen hechten. Door de geboortecon-
trole werden de gezinnen echter kleiner. Relaties worden ook vaker ontbonden 
door (echt)scheiding. Seksualiteit, voortplanting en nuptialiteit zijn van elkaar 
losgekoppeld. Premaritaal geslachtsverkeer nam toe en nieuwe gezinsvormen 
zoals ongehuwd samenwonen en LAT-relaties ontstonden; er wordt minder en 
later gehuwd. Ouderschap evolueert, vooral dank zij de ontwikkeling van doel-
treffende anticonceptiva, van een kansfenomeen naar een bewuste keuze, enz. 

Talrijke levensfuncties die traditioneel door gezinnen werden doorgevoerd 
- vorming, productie, bescherming en verdediging, verzorging, ontspanning - 
zijn geheel of gedeeltelijk overgenomen door ruimere maatschappelijke struc-
turen. Verscheidene van die functies - scholing, economische productie, 
mobiliteit, communicatie, ontspanning - werden omvangrijker en belangrijker. 
Door de sociale en geografische mobiliteit neemt de isolatie van de gezinnen, 
en soms zelfs van bepaalde gezinsleden toe. Door een samenloop van omstan-
digheden - o.a. sterfte- en geboorteregeling, onderwijs en ook economische 
kansen - verkreeg de vrouw geleidelijk aan dezelfde emancipatorische moge-
lijkheden als de man. Dank zij de verbeterde levensomstandigheden kon aan de 
basisfuncties van het gezin - opvoeding en affectie - meer aandacht worden be-
steed, maar werden er ook hogere eisen gesteld en meer verwachtingen ge-
koesterd. Gezinnen, en meer bepaald relaties zijn dan ook veel kwetsbaarder. 
Door de stijging van de kwaliteit van het leven worden mensen in het 
algemeen meer risicogevoelig. 
 
Gedurende de laatste decenniën zijn de gezinsveranderingen die kenmerkend 
zijn voor de modernisering, zich verder gaan doorzetten, of soms zelfs gaan ac-
celereren. Premaritaal geslachtsverkeer is virtueel een veralgemeend gedrags-
patroon geworden (Geeraert, 1987; Jones et al., 1986). Ongehuwd 
samenwonen neemt toe, in sommige landen zelfs spectaculair (Corijn, 1994; 
Council of Europe, 1996). In sommige landen valt er ook een toename waar te 
nemen van LAT-relaties (Fisher, 1992). Eenpersoonshuishoudens stijgen, 
enerzijds bij jonge mensen als een bewuste keuze, anderzijds bij ouderen als 
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gevolg van toenemende echtscheiding en, op hogere leeftijd, als gevolg van het 
toenemende geslachtsverschil in levensverwachting (Corijn, 1995). De 
nuptialiteit is aanzienlijk gedaald, vooral als gevolg van het uitstellen van het 
eerste huwelijk (Council of Europe, 1996). Daartegenover neemt de 
echtscheiding sterk toe. Het fenomeen van gezinsontbinding blijkt nog 
duidelijker wanneer men ook de ongehuwd samenwonenden in beschouwing 
neemt.  

Samenhangend met de toenemende echtscheidingsfrequentie is het stijgen 
van het aantal eenoudergezinnen (Burghes, 1993; Van Delft et al., 1988), en 
van het aantal nieuw- samengestelde gezinnen (Deven, in voorbereiding). Een-
oudergezinnen nemen natuurlijk ook toe door het groeiende aantal alleenstaan-
de moeders als gevolg van toeval of bewuste keuze (Miller, 1992). Tegenover 
de bovenvermelde vormen van eenoudergezinnen zijn de verweduwde eenou-
dergezinnen de enige categorie die in relatieve zowel als in absolute cijfers af-
neemt ten gevolge van de dalende sterftecijfers 

De meeste (echt)paren wensen en krijgen kinderen, maar een klein aantal 
(Calot, 1990). In de meeste industriële landen ligt de vruchtbaarheid nu bene-
den het niveau nodig voor de lange-termijn vervanging van de generaties. Er 
bestaat echter een aanzienlijke variatie tussen de landen, met de laagste cijfers 
in Duitsland en Zuid-Europa, en de hoogste in sommige Scandinaafse landen 
die dicht het vervangingsniveau benaderen. De komst van het eerste kind ver-
schuift van de leeftijdsgroep 20-25 naar de leeftijdsgroep 25-29, maar de mees-
te paren hebben hun laatste kind vóór leeftijd 35 van de moeder (Council of 
Europe, 1996). Een recente, statistisch belangrijke innovatie, tenminste in som-
mige landen met zeer lage vruchtbaarheidscijfers, is de aanzienlijke toename 
van kinderloze paren. In wat vroeger West-Duitsland was, zal ± 25% van de 
jongere vrouwelijke leeftijdscohorten kinderloos blijven (Dorbritz & Schwarz, 
1996). 
 
Samenvattend kan worden gesteld dat de gezinshuishoudens in de westerse 
landen kleiner worden, maar een toenemende structurele verscheidenheid en 
complexiteit vertonen. De ontkoppeling van seksualiteit, huwelijk en 
voortplanting schrijdt verder, uitmondend op een de-institutionalisering, de-
standarisering en de-chronologisering van het relationele en reproductieve 
gedrag. Meer en meer individuen beleven een complexere gezinscyclus en 
levensloop met een beperkt aantal opeenvolgende partners. De relationele en 
ouderlijke relaties evolueren naar meer democratische verhoudingen en zijn in 
vele opzichten onderhevig aan hogere eisen. Gezinnen zijn dan ook 
kwetsbaarder en minder stabiel geworden, maar meer bevredigend. 

Achtergronden 

Om het hedendaagse en toekomstige belang van de gezinnen in te schatten, is 
inzicht nodig in de achtergronden van de veranderingen die de gezinnen, in 
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hun samenstelling en functies, ondergingen in de loop van de moderne 
transitie. Die achtergronden kunnen grosso modo in drie categorieën worden 
ingedeeld: sociaal-biologische, sociaal-economische en sociaal-culturele. Alle 
hebben ze echter ultiem te maken met of zijn ze het gevolg van de 
ontwikkeling van de moderne wetenschap en van de toepassing ervan in de 
moderne technologie (Cliquet, 1991). 

Dank zij de verhoging van de levensstandaard en de ermede gepaard gaan-
de verbetering in voedingstoestand, hygiëne en levensomstandigheden in het 
algemeen, en de ontwikkeling van preventieve en curatieve medische techno-
logie is de exogene sterfte, en meer in het bijzonder de kindersterfte, groten-
deels onder controle gebracht. 

Ultiem heeft de sterfte-indijking twee uiterst belangrijke gevolgen voor de 
gezinnen. In de eerste plaats valt een belangrijk motief tot het produceren van 
een groot aantal kinderen weg. In de tweede plaats worden de sociaal-psycho-
logische verhoudingen tussen de gezinsleden kwalitatief grondig gewijzigd: 
ouders kunnen zich voortaan emotioneel veel intensiever aan hun kinderen 
hechten; partnerschap wordt virtueel een levenslange aangelegenheid of waar-
schijnlijkheid. 

Ofschoon de sterfte-indijking niet noodzakelijkerwijs de initiële oorzaak is 
van de geboortebeperking en er dus niet onvermijdelijk aan voorafgaat, is de 
sterftedaling ultiem wel de voorwaarde om een lange-termijn daling van de 
vruchtbaarheid te kunnen handhaven. De hoge potentiële vruchtbaarheid van 
de mens is een selectieve adaptatie aan de traditionele levensomstandigheden 
die gekenmerkt werden door hoge sterftecijfers. 
 
De modernisering wordt op sociaal-economisch gebied voornamelijk geken-
merkt door een overgang van de familiale productiewijze naar de kapitalisti-
sche en gesocialiseerde productiewijzen en de ermede gepaard gaande industri-
alisatie en urbanisatie. 

Gezinsoverstijgende productiewijzen hebben tot gevolg dat het gezin in be-
langrijke mate zijn traditionele overlevingsfunctie voor het individu verliest. In 
gezinsoverstijgende economische systemen zijn individuen voor de bevredi-
ging van hun basisbehoeften, vooral ook op hogere leeftijd of in perioden van 
hoge kwetsbaarheid, niet meer direct afhankelijk van een groot aantal 
kinderen. Hun inkomensverwerving hangt veeleer af van hun individueel 
prestatievermogen dan van hun gezinsgrootte. Risicoperioden, vooral op hoge 
leeftijd, worden gedekt door sociale-zekerheidssystemen. 

In pre-industriële samenlevingen was de maximalisering van de inclusive 
fitness grotendeels afhankelijk van de mate waarin de fenotypische fitness 
werd gemaximaliseerd. De sterke verschillen in fenotypisch succes die in die 
tijd bestonden en die in grote mate afhingen van grotendeels oncontroleerbare 
kansen op morbiditeit en vroege sterfte, leidden bijna automatisch tot 
differentieel genetisch succes, d.w.z. tot verschillen in reproductieve fitness. 
Maar de productie van een groot aantal nakomelingen was ook voordelig voor 
het fenotypisch welzijn van de ouders. Kinderrijkdom versterkte het familiale 
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productiesysteem en vormde een verzekering tegen traumatische 
gebeurtenissen of kwetsbare perioden tijdens de levensloop, in het bijzonder 
op hoge leeftijd. Dit betekent uiteraard niet dat er in die omstandigheden geen 
vruchtbaarheidsregelende mechanismen voorkwamen. De in de sociobiologie 
klassiek geworden uitdrukking ‘maximalisering’ van de inclusive fitness moet 
steeds gezien worden t.o.v. de mogelijkheden en vooral de beperktheden van 
het milieu. De formulering ‘optimalisering’ van de inclusive fitness zou dan 
ook gepaster zijn.  

In de moderne cultuur zijn de levensomstandigheden die leiden tot fenoty-
pische fitness zodanig gewijzigd dat reproductieve fitness niet langer automa-
tisch samenvalt met fenotypische fitness. De rechtstreekse onderlinge afhanke-
lijkheid tussen ouders en hun eigen kinderen, of tussen verwanten in het alge-
meen, zijn er eenzijdig verbroken. Maatschappelijke beschermingsmechanis-
men hebben de vroegere overlevingsfuncties van verwantschapsrelaties, en 
meer in het bijzonder van de eigen nakomelingschap, overgenomen. De fun-
damentele oorzaak van die gewijzigde relatie ligt in het feit dat fenotypische 
fitness een voorwaarde is voor, maar geen oorzaak van genetische (of 
reproductieve) fitness. Lage vruchtbaarheid werd dus mogelijk, vermits de 
fenotypische fitness van de volwassenen niet langer afhankelijk is van hun 
verwantschapsrelaties en meer in het bijzonder van de omvang van hun eigen 
nakomelingschap (Cliquet, 1997). 
 
De sociaal-biologische en sociaal-economische veranderingen die gepaard 
gaan met de modernisering hebben vooral de positie van de vrouw gewijzigd. 
Niet alleen is de druk tot het realiseren van talrijke zwangerschappen 
weggevallen, de grotere gelijkheid die de vrouw heeft verkregen in onderwijs- 
en tewerkstellingskansen en de beschikbaarheid van doeltreffende 
geboortebeperkende middelen, bieden haar een onafhankelijkheid die de 
psychische, sociale en economische verhoudingen binnen de gezinnen grondig 
heeft herschikt (Cliquet, 1984). 

De modernisering heeft voorts enorm verruimde mogelijkheden gecreëerd 
tot ontspanning, die sterk in competitie treden met de traditionele gezinswaar-
den en patronen, en in het bijzonder met het hebben van (een aantal) kinderen 
(Keyfitz, 1987). 

Ten slotte stelt de modernisering veel hogere eisen aan de individuele ont-
wikkeling, niet alleen inzake vorming en scholing, maar ook inzake 
partnerrelatie en ouder-kind relaties. Het is dan ook niet verwonderlijk dat men 
inzake gezinsgrootte een aanzienlijke verschuiving van kwantiteit naar 
kwaliteit waarneemt. 

De afgenomen betekenis van de welzijns- en welvaartsfuncties van kinde-
ren voor hun eigen ouders aan de ene kant en de toegenomen eisen inzake ou-
derlijke investering in kinderen aan de andere kant, hebben sommigen ertoe 
gebracht te besluiten dat er zich een intergenerationele ommekeer van de 
"wealth flow" tussen ouders en kinderen heeft voorgedaan (Caldwell, 1982). 
Het vroegere economische baten-kosten evenwicht is in de moderne cultuur op 
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individueel niveau omgeslagen tot een exclusief kosten-saldo. Kinderen 
hebben voor ouders alleen nog emotionele baten (Deven, 1982). Inzake de 
kosten van kinderen moeten overigens niet alleen de rechtstreekse kosten 
voortvloeiend uit verzorging en opvoeding worden beschouwd, maar ook de 
kansen die men mist - de zogenaamde "opportunity costs" -om andere dingen 
te doen, bv. een beroep uitoefenen, een nieuwe studie aanvatten, zich inzetten 
in het sociaal cultureel verenigingsleven, enz. (Becker, 1991). 
 
Als gevolg van de ontwikkeling van wetenschap en technologie en de econo-
mische transitie ging de modernisering ook gepaard met veranderingen in 
waarden en normen, gekenmerkt door verschijnselen zoals secularisatie, demo-
cratisering en individualisering. 

De ontwikkeling van de moderne wetenschap en haar toepassingen heeft 
niet alleen de grondslagen van de traditionele normerende systemen en institu-
ties en hun waarden en normen ondermijnd, maar ook nieuwe ideologieën en 
normerende instituties ontplooiingskansen gegeven. Dit heeft niet alleen geleid 
tot secularisatie en democratisering, maar ook tot een groter ideologisch plura-
lisme en bijgevolg ook relativisme, veranderlijkheid en verdraagzaamheid. 
Deze verschuivingen zijn niet beperkt tot het bevolkingsdeel dat agnostisch of 
atheïstisch is geworden, maar verspreidt zich ook bij degenen die de traditione-
le ideologieën blijven aankleven (Lesthaeghe, 1985; Inglehart, 1989). 

Algemeen kan worden gesteld dat de normerende krachten een verschui-
ving doormaken van externe naar interne bronnen, dat wil zeggen van het 
maatschappelijke naar het individuele niveau (Hoffmann-Nowotny, 1987). Dit 
leidt niet alleen tot een grotere vrijheid en persoonlijke keuze inzake gedrags-
patronen, maar gaat ook gepaard met een toenemende anomie en geringere so-
ciaal-normatieve controle, vooral onder invloed van de urbanisatie en de erme-
de samenhangende bevolkingsdensiteit (Kirk, 1983). 

De toekomst van het gezin 

Voor de toekomst zijn er verschillende theoretische scenario’s denkbaar. Voor 
enkele jaren heeft Cornish (1979) er 6 geschetst: 
1) de continuering van de huidige tendensen; 
2) het behoud van het status quo; 
3) de afschaffing van het gezin; 
4) de ommekeer van de tendensen; 
5) de heropleving van het gezin; 
6) kunstmatige gezinnen. 
 
In feite zijn deze zes scenario’s tot drie te herleiden. Indien de recente tenden-
sen zich zouden doorzetten (scenario 1) zou dit op lange termijn neerkomen op 
het verdwijnen van het gezin (scenario 3). Ook de creatie van kunstmatige ge-



44 R. Cliquet 

zinnen (scenario 6) komt neer op het vervangen van het gezin door totaal ande-
re structuren.  
De ommekeer van de tendensen (scenario 4) en de heropleving van het gezin 
(scenario 5) komen neer op een herstel van het traditionele gezin. Dit brengt 
ons tot drie fundamentele opties:  
1) het verdwijnen van het gezin; 
2) het herstel van het traditionele gezin; 
3) het behoud van het gezin met varianten. 
 
Vanuit de (gezins)sociologie zijn er goede argumenten te halen voor ieder van 
deze drie fundamentele alternatieven. De huidige tendens tot emancipatie en 
verzelfstandiging van het individu dank zij de collectieve voorzieningen van de 
welvaartsstaat en de gelijkheidsideologie van de moderne pluralistische demo-
cratie lijkt te leiden tot een erosie, zo niet het verdwijnen van het gezin.  

Er kan ook worden betoogd dat de voortzetting van de huidige gezinsten-
densen uiteindelijk gepaard zullen gaan met nefaste demografische, economi-
sche en andere gevolgen en men zich bijgevolg aan een partiële en wellicht 
fluctuerende herstelbeweging mag verwachten. Van individuen, zowel als van 
samenlevingen kan worden verwacht dat zij leren van de fouten van vorige ge-
neraties en reageren op de ongunstige gevolgen van bepaalde ontwikkelings-
tendensen. 

Ten slotte zijn er ook argumenten aan te voeren voor de stelling dat de re-
cente veranderingen in de gezinsstructuren en -functies zich zullen stabiliseren 
rond het huidige patroon. Deze recente veranderingen laten immers een 
variatie in gedragingen toe die een grote vrijheid en pluriformiteit in aspiraties 
en opties waarborgt en een evenwichtige verhouding tussen baten en kosten 
mogelijk maakt.  
 
Vanuit de biologische antropologie, en meer bepaald de sociobiologie, is het 
mogelijk om met grotere trefzekerheid uitspraken te doen over de toekomst 
van het gezin en het aantal mogelijke scenario’s sterker te beperken. Hierbij 
dient te worden uitgegaan van een confrontatie van de kennis over de 
fylogenetische ontwikkeling - de evolutie - van de mens en de ermede 
samenhangende en eruit voortvloeiende ontogenetische ontwikkeling met de 
ontwikkelingstendensen en -mogelijkheden van de moderne cultuur. 

Bij de uitstippeling van de mogelijke toekomstige ontwikkeling van het 
gezin dient rekening te worden gehouden met verscheidene, boven reeds gro-
tendeels beschreven, bio-antropologische behoeften en aandriften.  

In de eerste plaats is er de langdurige postnatale maturatie van het kind die 
een jarenlange socialisatie en opleiding vergt. De ontwikkeling van het kind 
vergt meer in het bijzonder een langdurige, affectieve relatie met een gering 
aantal volwassenen. 

De ontogenetische behoeften van het kind hebben de evolutie van de mens 
gericht op de ontwikkeling van een aantal fysieke en psychische kenmerken 
die de behoefte tot duurzame partnerrelaties in de hand werken.  
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De behoefte tot duurzaamheid sluit evenwel het nastreven van andere, se-
cundaire strategieën ter verwerving van partners en nakomelingen niet geheel 
uit. Bovendien wordt de mens nog steeds gekenmerkt door niet onbelangrijke 
geslachtsverschillen in de mate waarin verschillende relationele en reproduc-
tieve strategieën worden nagestreefd.  

Niettegenstaande de drang tot voortplanting bij de mens niet sterk 
genetisch geprogrammeerd lijkt te zijn, blijkt de mens toch sterk gericht te zijn 
op het hebben en opvoeden van eigen kinderen en bijzonder uitgesproken 
nepotistische neigingen te vertonen.  

Ongetwijfeld bestaat er een niet geringe interindividuele variatie in relatio-
nele en reproductieve strategieën. Deze variatie is echter onderhevig aan dar-
winistische selectie in verband met de ‘maximalisering van de inclusive fit-
ness’. 

Om gedeeltelijk verschillende redenen - het zich verzekerd weten van pa-
ternale investering in haar nakomelingschap; het veilig stellen van de vader-
schapszekerheid - zijn zowel vrouw als man behept met vrij sterke gevoelens 
van seksuele jaloersheid.  
 
De belangrijkste kenmerken van de modernisering die een impact op de 
gezinsstructuur en het gezinsleven hebben, werden ook reeds boven 
beschreven: de controle van sterfte en vruchtbaarheid, de overgang van 
familiale naar ruimere maatschappelijke overlevings- en 
verzekeringsstructuren, de creatie van culturele en economische 
omstandigheden die een hogere levensstandaard en ruimere 
ontspanningsmogelijkheden bieden, de ontwikkeling van de pluralistische 
democratie met haar idealen van individuele gelijkheid, vrijheid, emancipatie 
en verzelfstandiging.  

De toekomst van het gezin hangt natuurlijk mede af van de mate waarin de 
modernisering zich zal kunnen handhaven en verder ontwikkelen. Hierna 
wordt ervan uitgegaan dat de modernisering zich inderdaad zal doorzetten. 

Partnerschap 

De maatschappelijke zekerheidsnetten en ruime ontspanningsmogelijkheden 
die de moderne cultuur biedt, alsook de gelijkheids- en vrijheidsideologie van 
de pluralistische democratie werken een geïndividualiseerd gedrag in de hand. 
Deze omstandigheden, in combinatie met de bestaande variabiliteit in persoon-
lijkheidskenmerken en meer in het bijzonder de nog steeds aanwezige zij het 
sterk gereduceerde verschillen in seksuele en reproductieve strategieën van de 
twee geslachten (Batten, 1993) doen ons verwachten dat de verscheidenheid 
inzake gezinsvormen, meer bepaald wat betreft de vormen van partnerschap, in 
ruime mate zal gehandhaafd blijven of zelfs verder zal toenemen (Cliquet, 
1991; Hoffmann-Nowotny, 1987; Höpflinger, 1990; Roussel, 1989; Settles et 
al., 1993). Niettemin kan, op grond van de bio-psychische specificiteit van het 
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menselijke behoeftenpatroon, worden gesteld dat de meeste mensen verder 
duurzame relaties zullen nastreven, ofschoon die niet noodzakelijk of steeds 
van levenslange aard zullen blijken, leidend tot een verdere toename van het 
verschijnsel seriële monogamie. Zowel de individuele biografieën als de ge-
zinscycli zullen veel complexer en gedifferentieerder worden. 

Doordat zowel de externe (familiale, religieuze, sociale) als de interne 
(economische afhankelijkheid, groot aantal kinderen) druk tot het instandhou-
den van ‘gelegaliseerd’ partnerschap afzwakt, zoniet verdwenen is, worden in-
tieme relaties meer en meer afhankelijk van individuele persoonlijkheidsken-
merken en beslissingen. Aan intieme relaties worden bovendien steeds hogere 
eisen gesteld. Gezinnen worden dus veel kwetsbaarder en zullen in niet geringe 
mate uitmonden op (echt)scheiding en eenoudergezinnen. 

De combinatie van de drang tot het uitbouwen van duurzame relaties en de 
toenemende kwetsbaarheid van relaties, uitmondend in scheiding, zal leiden tot 
het behoud of zelfs een toename van het aantal nieuw-samengestelde gezinnen, 
al of niet in huwelijksvorm.  

Ongehuwd samenwonen, vooral als pre-maritaal stadium, zal vermoedelijk 
ook verder toenemen. Niettemin kan worden verwacht dat de meeste mensen 
om een verscheidenheid van redenen - emotionele behoefte tot duurzame af-
fectieve relatie, vaderschapszekerheid voor de man, gewaarborgde paternale 
investering voor de vrouw, sociale status, familiale druk, maatschappelijke 
voordelen, ideologische motieven, het magische effect van rituelen - uiteinde-
lijk zullen blijven huwen. Overigens zou de opheffing van de traditionele be-
lemmeringen van echtscheiding de toenemende aarzeling tot huwen of huwe-
lijksuitstel kunnen doen afnemen. 

Verscheidene facetten van de modernisering bieden ook de mogelijkheid - 
en in sommige gevallen zelfs de noodzakelijkheid - tot het uitbouwen van 
LAT-relaties (‘Living-Apart-Together’). Over deze gezinsvorm is nog weinig 
geweten. Vermoedelijk gaat het om een zeer heterogene categorie waarvoor 
gekozen wordt op grond van een verscheidenheid van factoren en omstandig-
heden (persoonlijkeidstype, beroepsomstandigheden, gezinsfase, financiële si-
tuatie, enz.). Gegeven de economische en psychische belasting die in vele ge-
vallen op deze samenlevingsvorm drukt, kan worden vermoed dat LAT-relaties 
een minderheid zullen blijven of een tijdelijke overgangsfase zullen vormen. 

Verwacht kan worden dat een minderheid opteert voor (tijdelijke?) losse en 
wisselende relaties. In recente surveys ziet men deze categorie, vooral bij jonge 
mannen, toenemen (Corijn, 1995; Laumann et al., 1994).  

Homoseksuele relaties zullen ongetwijfeld toenemen of tenminste maat-
schappelijk zichtbaar worden. Evolutieve inzichten zowel als seksuologisch 
surveyonderzoek wijzen uit dat dit type van samenleefvorm een uiterst beperkt 
minderheidsverschijnsel is. Naarmate de bevindingen bevestigd worden dat 
homoseksualiteit grotendeels een biologisch - dit is niet noodzakelijkerwijs een 
genetisch - bepaald verschijnsel is (Hamer et al., 1993), en geen sociaal-be-
smettelijke ziekte, kan worden verwacht dat de maatschappelijke aanvaard-
baarheid van deze samenlevingsvorm toeneemt. In de moderne miljoenensa-
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menlevingen vormen dergelijke relaties bovendien geen bedreiging voor de re-
productieve continuïteit van de maatschappij. Ten slotte zal ook het inzicht 
veld winnen dat de maatschappelijke aanvaardbaarheid van homoseksualiteit 
de kans op gemengd homo-heteroseksuele relaties zal doen afnemen, wat op 
korte termijn niet alleen de kans op partnerconflicten op grond van dergelijke 
relaties zal verminderen, maar op langere termijn ook de genetische 
transmissie van homoseksualiteit via gemengde homo-heteroseksuele paren zal 
doen dalen. 

Het celibaat is een verschijnsel dat in pre-moderne cultuuromstandigheden, 
om een verscheidenheid van redenen - economische, biologische, ideologische 
- niet zeldzaam was. Verscheidene karakteristieken van de moderne cultuur - 
de verhoogde levensstandaard, de verbeterde gezondheidstoestand, de gelijk-
heidsideologie - doen dit fenomeen regresseren. Niettemin zal het celibaat be-
houden blijven, niet alleen omdat sommigen geen geschikte partner vinden of 
niet in aanmerking komen als geschikte partner, maar ook omdat sommigen 
bewust deze keuze maken. Surveyonderzoek toont echter aan dat deze laatste 
optie duidelijk een minderheidsverschijnsel is. 

De toenemende individueel bepaalde keuze van de samenleefvorm, alsook 
van de gebeurlijke wijziging ervan, moet tot gevolg hebben dat de kwaliteit 
van de partnerrelaties, en meer bepaald de relationele satisfactie en 
geluksbeleving, toeneemt.  

Ouderschap 

Inzake vruchtbaarheid kan worden verwacht dat de meeste mensen kinderen 
blijven wensen, maar in beperkt aantal, gemiddeld niet meer dan twee. Ten ge-
volge van het onvermijdelijk voorkomen van gewilde en ongewilde kinder-
loosheid en éénkindgezinnen, zal dit, in de huidige sociaal-economische en 
culturele omstandigheden, leiden tot een bestendiging van de benedenvervan-
gingsvruchtbaarheid. 

Ten gevolge van de sociale-zekerheidssystemenen de ruimere waaier aan 
beschikbare individueel emancipatorische mogelijkheden op het gebied van 
beroep en ontspanning, kunnen in bepaalde omstandigheden het eenkindgezin 
of zelfs kinderloosheid in aanzienlijke mate toenemen. De nog onvoldoende 
weggewerkte partiële onverenigbaarheid tussen gezins- en beroepsarbeid, 
vooral voor de vrouw (Van Dongen, 1993; Van Dongen et al., 1995), vormt 
daarbij een van de bekende knelpunten. 

Men kan zich natuurlijk de vraag stellen of de instelling van de sociale-ze-
kerheidssystemen en andere maatschappelijke structuren en processen die in de 
moderne cultuur overleving en welzijn waarborgen en die in feite in belangrij-
ke mate de individueel-paternale investering in eigen nakomelingen vervangen, 
niet zal leiden tot een verdere erosie van het gezin. Zijn vaders nog nodig of 
bereid hun vaderrol te vervullen in omstandigheden waar de samenleving indi-
viduele inspanningen overbodig maakt? Langs vrouwelijke kant neemt het fe-
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nomeen gewild alleenstaand moederschap toe (Miller, 1992). Langs 
mannelijke kant ziet men het fenomeen losse relaties toenemen en, na 
scheiding, de belangstelling voor en investering in de nakomelingschap uit de 
vroegere relatie(s) afnemen. De modernisering maakt zulke ontwikkelingen 
mogelijk, indien ze ze al niet in de hand werkt.  
 
Niettegenstaande de verzwakking, of zelfs het verdwijnen van verscheidene 
traditionele sociale en economische gezinsfuncties, lijkt het, op grond van het 
menselijk biogram, onvermijdelijk dat dergelijke varianten een minderheids-
verschijnsel zullen blijven en dat gezinnen hun fundamentele rol inzake de 
productie en primaire socialisering van nakomelingschap en de ermede samen-
hangende afgeleide functies, meer in het bijzonder op het gebied van 
ontwikkeling van duurzame intieme partnerrelaties, zullen (moeten) blijven 
vervullen. Beide geslachten zijn in de loop van de hominisatie, wellicht in iets 
verschillende mate, geselecteerd geworden op gevoelens die enerzijds 
langdurige relaties en anderzijds zorg voor eigen nakomelingschap in de hand 
werken. Bovendien vereist maatschappelijk succes in de moderne cultuur, 
ondanks de maatschappelijke voorzieningen, een hoge individuele parentele 
investering in nakomelingschap en wensen het overgrote deel van de ouders 
die inspanning te blijven leveren. Nepotisme is een bijzonder sterke drijfkracht 
(Alexander, 1979). Er kan dan ook worden verwacht dat gezinnen voor de 
grote meerderheid van de bevolking de belangrijkste zetel blijven voor 
lichamelijke verzorging en emotionele koestering, zowel voor de kinderen als 
voor de volwassenen (Edwards & Demo, 1991; Malpas & Lambert, 1993). 
Experimenten om de gezinstaken ten aanzien van de primaire socialisering van 
kinderen aan andere instituties toe te vertrouwen of andere dan langdurige 
partnerrelaties tot stand te brengen, zijn deerlijk mislukt, hetzij wegens hun 
povere resultaten, hetzij wegens hun hoge economische kostprijs, hetzij 
wegens hun emotionele dissatisfactie (Bowlby, 1951; Montagu, 1957).  

Variatie en selectie 

De moderne cultuur kan een variatie in gezinsvormen hebben en gedogen, zo-
lang deze variatie of bepaalde varianten geen schade berokkenen aan individu 
of gemeenschap. Indien echter een of andere vorm opvallende individuele of 
maatschappelijke nadelen zou meebrengen, kan verwacht worden dat er indivi-
duele en/of maatschappelijke tegenbewegingen ontstaan die de desbetreffende 
varianten en hun ongunstige gevolgen terugdringen.  

Maar zelfs zonder bewuste individuele of maatschappelijke tegenactie zul-
len ook in de toekomst relationele of reproductieve gedragsvarianten die on-
gunstige ontogenetische of intergenerationele effecten hebben, worden geëli-
mineerd of gereduceerd, met name via darwinistische selectie, d.w.z. via diffe-
rentiële voortplanting van dragers van verschillende genen en ideeën. De 
kracht van dit evolutionaire mechanisme wordt doorgaans onderschat, hetzij 
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omdat kennis over de evolutie nog te weinig verbreid is, hetzij omdat dat 
mechanisme maar zichtbare resultaten geeft op lange termijn. Ook wordt al te 
weinig ingezien dat niet alleen genen, maar ook ideeën onder druk staan van 
darwinistische selectie. Ideeën kunnen als de genen van de 
cultuurontwikkeling worden beschouwd (bv. Dawkins, 1976; Lumsden & 
Wilson, 1981). 

Biologisch moet cultuur beschouwd worden als een extra-somatisch orgaan 
of organenstelsel dat adaptatie in de hand werkt. Adaptatiebevorderende cultu-
rele innovaties zullen dan ook een positief effect hebben op de reproductieve 
fitness. Niet alle culturele innovaties zijn echter fitness-bevorderend. Net als 
voor de genen zelf, bestaan er gunstige, neutrale en ongunstige culturele 
varianten. Een belangrijk verschil tussen genen en ideeën is evenwel dat 
ideeën, in tegenstelling tot genen die vooralsnog alleen verticaal - van ouders 
op kinderen - kunnen worden overgeërfd, zowel verticaal als horizontaal 
kunnen worden doorgegeven. Er kan dan ook worden verwacht dat de 
darwinistische selectie een zwakker, zij het niet verwaarloosbaar, effect kan 
hebben op de verspreiding van ideeën dan op die van genen (Alexander, 
1979b).  

Nemen we het voorbeeld van de benedenvervangingsvruchtbaarheid die 
door menig bevolkingsdeskundige als een ernstig lange-termijn demografisch 
probleem wordt aangezien. Zolang er groepen in een samenleving bestaan - het 
mogen minderheidsgroepen zijn - die een bovenvervangingsvruchtbaarheid 
realiseren, is het voortbestaan van het gezin en de lange-termijn continuïteit 
van de samenleving gewaarborgd. De onderreproducerende bevolkingsdelen 
zullen gewoonweg, via darwinistische selectie, uitgeselecteerd worden en met 
hen zullen niet alleen hun genen - gesteld dat genen hun fysieke of emotionele 
persoonlijkheidskenmerken beïnvloeden die tot onderreproductie leiden - maar 
ook hun waarden- en normenpatronen verdwijnen of ten minste gereduceerd 
worden. Aanvankelijk zullen er zich uiteraard ernstige maatschappelijke pro-
blemen stellen zoals overmatige bevolkingsveroudering en regionale ontvol-
king, maar op de lange termijn zullen de gezinnen met een bovenvervangings-
vruchtbaarheid demografisch geleidelijk weer de overhand krijgen. Uiteraard 
kunnen op korte termijn andere maatschappelijke mechanismen - pacifistische 
of agressieve immigratie, bewust vruchtbaarheidsherstel - de benedenvervan-
gingsvruchtbaarheid compenseren, maar selectieprocessen als gevolg van 
differentiële voortplanting kunnen zelfs vandaag de dag waargenomen worden. 

Samenvatting en besluiten 

De sociobiologie is een gebied van de biologische wetenschappen dat zich toe-
spitst op de studie van de biologische evolutie van het sociale gedrag (bij die-
ren en mensen). Seksuele en reproductieve strategieën vormen er één van de 
belangrijke onderzoeksthema’s. Voor de mens situeren die zich grotendeels op 
het gebied van de gezinsstructuren en -functies. 
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Sociobiologisch vormen gezinnen de basiseenheid die instaat voor de bio-
sociale reproductie van de samenleving. Het begrip gezin moet in de ruimere 
sociaal-biologische betekenis van het verschijnsel worden geïnterpreteerd, 
d.w.z. alle samenlevingsvormen op microvlak van een klein aantal volwasse-
nen die de ouderlijke rol vervullen ten aanzien van de kinderen die zij onder 
hun hoede hebben. In moderne samenlevingen wordt het begrip gezin vaak in 
een nog ruimere betekenis gebruikt. Sommigen laten het begrip gezin samen-
vallen met het begrip huishouden. 

In deze bijdrage wordt betoogd dat het gezin ontstaan is uit bepaalde biolo-
gische behoeften, maar dat het zelfs vandaag nog, ook in moderne cultuurom-
standigheden, zijn bestaansreden uitsluitend dankt aan biologische behoeften. 
Het voortbestaan van het gezin als universele sociale structuur zal ook in de 
toekomst, tenminste in de mate dat de modernisering zich op wereldschaal zal 
kunnen doorzetten, uitsluitend bepaald worden door de biologische eigenheid 
van de menselijke soort.  

Het menselijke gezin is ontstaan ten gevolge van de toenemende hulpbe-
hoevendheid van het kind in de loop van de hominisatie. Het gezin is een so-
ciale institutie waarvan de essentiële functie van adaptief-biologische aard is, 
d.w.z. bijdraagt tot wat in hedendaagse sociobiologisch jargon genoemd wordt 
de maximalisering van de ‘inclusive fitness’ van zijn leden. Parentele investe-
ring en duurzaam partnerschap zijn de twee basisfuncties van het gezin. Alle 
overige gezinsfuncties zijn van die twee basisfuncties af te leiden of eraan te 
koppelen. De concrete vorm en het relatieve belang van die overige gezins-
functies is grotendeels afhankelijk van de ecologische en economische levens-
omstandigheden waarin gezinnen functioneren en van de culturele waarden en 
normen die erop betrekking hebben.  

Bij de gezinsvorming vormt de partnerkeuze een belangrijk element. Die 
keuze wordt sterk beïnvloed door biologische processen: selectie van goede 
genen, parentele investering, reproductieve waarde en vaderschapszekerheid. 

De moderne cultuur wordt gekenmerkt door kleinere gezinnen en een toe-
nemende variatie in gezinsvormen. Seksualiteit, huwelijk en voortplanting 
worden ten dele ontkoppeld, uitmondend op een de-institutionalisering, de-
standarisering en de-chronologisering van het relationele en reproductieve ge-
drag. Meer en meer individuen beleven een complexere gezinscyclus en 
levensloop met een beperkt aantal opeenvolgende partners. 

Talrijke traditionele gezinsfuncties worden gedeeltelijk of geheel overge-
nomen door ruimere maatschappelijke structuren. Door een samenloop van 
omstandigheden verkreeg de vrouw geleidelijk aan dezelfde emancipatorische 
mogelijkheden als de man. Dank zij de verbeterde levensomstandigheden kan 
aan de basisfuncties van het gezin meer aandacht worden besteed, maar 
worden er ook hogere eisen gesteld en meer verwachtingen gekoesterd. 
Gezinnen, en meer bepaald relaties zijn dan ook veel kwetsbaarder. Door de 
stijging van de kwaliteit van het leven worden mensen in het algemeen meer 
risicogevoelig. 
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De veranderende gezinsstructuren en -functies in de moderne cultuur zijn 
het gevolg van verscheidene biologische, economische en ideologische veran-
deringen. Essentieel is dat de traditionele overlevingsfunctie van het gezin in 
belangrijke mate werd overgenomen door ruimere maatschappelijke structuren. 
Hierdoor wordt de individualisering in de hand gewerkt. De onderlinge relatie 
tussen de fenotypische fitness en de reproductieve fitness is fundamenteel ge-
wijzigd. Hierdoor kan de vruchtbaarheid op een laag peil worden gebracht. 
Inzake de toekomst van het gezin kan worden verwacht dat de moderne cul-
tuuromstandigheden verder een ruime variatie in gezinsvormen mogelijk zullen 
maken. 

Wat de partnerrelatie betreft kan, op grond van de bio-psychische specifici-
teit van het menselijke behoeftenpatroon, niettemin worden gesteld dat de 
meeste mensen verder duurzame relaties zullen nastreven, ofschoon die niet 
noodzakelijk of steeds van een levenslange aard zullen blijken, leidend tot een 
verdere toename van het verschijnsel seriële monogamie.  

Inzake ouderschap moet, op grond van het menselijk biogram, worden ver-
wacht dat de gezinnen hun fundamentele rol inzake de productie en primaire 
socialisering van nakomelingschap zullen (moeten) blijven vervullen. Van de 
gezinnen kan ook worden verwacht dat zij de belangrijkste zetel blijven voor 
lichamelijke verzorging en emotionele koestering, zowel voor de kinderen als 
voor de volwassenen. 

Inzake vruchtbaarheid kan worden verwacht dat de meeste mensen kinde-
ren blijven wensen, maar in beperkt aantal, gemiddeld niet meer dan twee. Ten 
gevolge van het onvermijdelijk voorkomen van gewilde en ongewilde kinder-
loosheid en éénkindgezinnen, zal dit, in de huidige sociaal-economische en 
culturele omstandigheden, leiden tot een bestendiging van de benedenvervan-
gingsvruchtbaarheid. 

Indien sommige varianten van de in ontwikkeling zijnde nieuwe gezins-
vormen opvallende individuele of maatschappelijke nadelen zouden meebren-
gen, kan worden verwacht dat er individuele en/of maatschappelijke tegenbe-
wegingen ontstaan die de desbetreffende varianten en hun ongunstige gevolgen 
terugdringen.  

Ook zonder bewuste individuele of maatschappelijke tegenactie zullen in 
de toekomst relationele of reproductieve gedragsvarianten die ongunstige onto-
genetische of intergenerationele effecten hebben, worden geëlimineerd of ten 
minste gereduceerd, met name via darwinistische selectie. De toekomst van het 
gezin zal met andere woorden niet louter afhangen van de nieuwe culturele en 
economische omstandigheden die worden gecreëerd, maar van de mate waarin 
die omstandigheden verzoend kunnen worden met de basisbehoeften van het 
menselijke biogram.  
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Harry Willekens 

Explaining Two Hundred Years of Family Law  
in Western Europe1 

Family law has undergone dramatic changes compared to what it was in the 
nineteenth century. The pace of change has been exceptionally swift over the 
last thirty years, and the process of change surely has not come to an end. For 
one thing, many legal systems still contain rules which, in the light of the ex-
planation developed in this text, will be seen to be archaic. For another thing, 
legal reforms, by trying to solve some problems have created other ones. To 
give but one example: the introduction of no fault divorce has been seen by 
many as an important step in the humanisation of family law; but where there 
is still a gendered division of labour and access to social security provisions is 
conditioned by labour market participation, the legislator is caught up in the 
dilemmatic choice between the pursuit of a clean break policy surrendering 
divorced women and their children to the risks of poverty and social exclusion 
and a policy which, by maintaining economic ties between ex-spouses, keeps 
marriages alive even after their formal dissolution, thus rendering the promised 
liberation illusory and endangering the social security of the new families of 
the divorced. Under the circumstances, the debate about family law reform 
may be expected to go on. 

It is the purpose of this article to try to develop an explanation of the 
changes in family law in Western Europe (or to be more precise: Norway, 
Sweden, Denmark, the United Kingdom, the Netherlands, Belgium, France, 
Spain, Portugal, Italy, Switzerland, Austria and Germany) since approximately 
18002. Obviously, such an undertaking has to start with a presentation of the 
                                                           
1 The research leading up to this text was partly made possible by a research 

fellowship at the Max Planck Institut für europäische Rechtsgeschichte at 
Frankfurt-am-Main in 1997, by a visiting professorship at the Mannheimer 
Zentrum für europäische Sozialforschung in 1995 and by the facilities this 
Zentrum has put at my disposal since then.  

2 This has of necessity to be an approximation. Some countries did not yet 
exist in 1800. Belgium was founded only in 1830, but that is no problem 
for our purposes, since it was under the reign of the Code Napoleon 
anyway. Germany and Italy were unified only in the second part of the 
nineteenth century, and a unified family law was created in these countries 
only by the codifications of 1900 and 1865, respectively. Switzerland has 
had a federal divorce law since 1874 only, and other parts of family law 
were unified even later. In Spain, the parts of family law intertwined with 
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facts to be explained: a synthetic overview of legal developments, from which 
it will be gathered that the general direction of change is the same in all legal 
systems under review, but that there are substantial differences in both the pace 
and the extent of change. This is followed by a methodologico-substantive 
chapter in which some unsatisfactory explanatory approaches are criticised and 
some indications are given as to how to go about explaining the existence and 
the transformation of legal rules in a more satisfactory way. Follows, first, an 
explanation of the general developmental tendencies, and, secondly, some indi-
cations of how the differences between legal systems might be explained.  

1. The development of family law in the West over the last two hundred 
years 

It might seem to be rash, to say the least, to try to synthesise developments in a 
diversity of legal systems, in most cases stretching over a period of nearly two 
centuries, in a few pages. And indeed, from the point of view of a practising 
lawyer interested in knowing what is the prescribed solution for a specific 
problem of a specific client in a specific context, or from the point of view of 
the jurisprudent interested in technical concepts and the systematics of law, it 
must appear that the diversity of the family law systems of the West is such 
that any synthetic undertaking of this broad scope is doomed from the begin-
ning. But if one concentrates on the changes in the substance (as opposed to 
the technical form) of the basic rules regarding the relations between spouses 
(or cohabitees), between parents and children and between the members of the 
nuclear family and the more extended family, then there emerges a fairly clear 
picture3. In their main characteristics, the family law systems of the West are 
quite similar at the eve of the appearance of industrial capitalism. Changes in 
the different legal systems do not take place simultaneously nor at the same 
pace, but when change occurs the direction is always the same. A purely syn-
chronic comparison or one restricted to developments within, say, "recent 
years" or a certain decade, will easily miss this point and will give the impres-
sion of the existence of fundamental differences, where a comparison over a 

                                                                                                                                
property law have retained regional variations until well ito the twentieth 
century. In writing this article, it has not been possible to take into account 
the variations within these countries (to be). The only exception is made for 
Prussian law, which has been covered since the Allgemeine Landrecht 
entered into force (1794). 

3 That it is possible to sketch such a picture is due to the existence of a well 
developed comparative and historical fgamily law literature. See especially 
DÖRNER 1974, GLENDON 1977, GLENDON 1981, GLENDON 1987, 
GLENDON 1989, GOODE 1992, HOLTHÖFER 1987, International 
Encyclopedia of Comparative Law 1972-1980, MÜLLER-FREIENFELS 
1993, PHILLIPS 1988, POUSSON-PETIT 1981, RHEINSTEIN 1972. 
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more extended period of time would rather point to mere time lags. This is not 
to say that the time lags are not in themselves significant, especially if the tem-
poral gap is large, as in some respects it will be seen to be between the Nordic 
countries and the rest of the West. Nor is it to imply that all legal systems 
under consideration are fated to develop towards the same horizont; indeed, 
from the explanatory scheme presented further on it will follow that, even if 
different societies are subject to similar pressures for social change, this will 
not necessarily imply that their legal systems will fully converge.  

I will now first give a description of the fundamental traits of family law at 
the beginning of the chosen period, then explain what has changed. I will only 
differentiate between legal systems inasfar as there is at least a semblance (and 
often it will be no more than a semblance) of a fundamental difference between 
them. Whenever such a semblance is found, it will have to be looked into 
whether the differing arrangements are really different in their social conse-
quences, or whether they are functionally equivalent, i.e. are different techni-
ques facilitating the emergence of similar social consequences4.  

1.1. Nineteenth (and early twentieth) century family law  

Family law is concerned with the organisation of three types of relationships: 
relations between cohabiting sexual partners, between parents and children, 
between the members of the nuclear family and those of the more extended 
family. Nowadays, these three types of relations are, at least to a certain extent, 
regulated independently of each other: the status of a child cannot be simply 
inferred from the legal relation between its parents. In the older family law the 
legal nature of a child's relation to parents and their extended families was 
inextricably tied to the institutionalisation of the relations between cohabiting 
sexual partners. Legitimacy was the focal point of fanmily law, at the same 
time the status conferred upon children through their parents' marriage and one 
of the main raisons d'être for marriage. 

Children entered into a family solely through their birth or conception 
within a marriage or, if they had been born out of wedlock, through their legi-
timation by the consecutive marriage of their natural parents. An apparent ex-
ception is to be found in Swedish law, where children also had full rights to in-
heritance and maintenance if their conception had been preceded or followed 
by a promise of marriage or had resulted from a rape (DOPFFEL 1986, 189-
190). Leaving aside the rape hypothesis, the exception is only apparent. At the 
time of this rule's inception (1734), Sweden was a predominantly agricultural 
society, and it remained so until at least the late nineteenth century. In North-
west European agricultural societies it was far from unusual for marriage to be 

                                                           
4  As to the notion of "functional equivalence" and its use in comparative law 

and legal sociology, see: ZWEIGERT and KÖTZ 1996, 33-35, and the 
contribution of SCHEIWE in this reader. 
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preceded by intercourse between the formally betrothed and for procreative 
abilities thus to be tested (a question of importance in a system which does not 
allow for divorce); witness to this was the high proportion of children born so 
shortly after marriage that they must have been conceived before it (SEC-
COMBE 1992, 114-115). From this point of view, according legitimacy to the 
children of the abandoned fiancée was not so much an exception to the tie 
between marriage and legitimacy as a guarantee that marriage promises would 
be kept -a guarantee that was complemented by a rule giving the fiancée aban-
doned after she had had intercourse with her betrothed the right to bear his 
name and the right to share in a community of property between them, without 
awarding the man the usual rights of a husband (i.a., the guardianship over his 
wife and the right to administer her property) (AGELL 1980, 19-21). If the 
child's biological father did not marry his fiancée, the child would nevertheless 
have the rights of a legitimate child within his family, but he would not have 
the rights of a father and husband: a formidable incentive to go through with 
the marriage, and thus a confirmation of the logic of making legitimacy depen-
dent on marriage. 

Children who were not legitimate in the sense here described did not be-
come full members of a family. The rules regarding them were quite variable 
among legal systems, but in all legal systems the status of children born out of 
wedlock was markedly inferior to the status of legitimate children. In the Ro-
manic legal systems, they could enter into a legal relationship with both par-
ents, but (with a few exceptions regarding the relation to the mother) only if 
recognised. Recognition and the establishment of a legal bond between parent 
and child were not possible if the child had been conceived in adultery or 
incest (see, e.g., art. 335 Code Napoleon); the establishment of paternity 
against the will of the man who had conceived the child was explicitly 
prohibited (art. 342 Code Napoleon). Some authors (foremost ZWEIGERT and 
KÖTZ 1987) make a lot of these prohibitions and interpret them as a sign of an 
exceptional hostility towards children born out of wedlock, which they claim 
to be typical for the Romanic systems5,6 It is true that these prohibitions were 
not to be found in other legal systems, but this is to be explained by the very 
restricted significance in these systems of paternity outside marriage. In 
general, until well into the second part of our century they granted the child at 
most a restricted right to maintenance from the father and excluded all other 

                                                           
5 They even claim that these rules are defining elements of the style of the 

Romanic systems. Interestingly, this claim has vanished from the latest 
German version of the book (ZWEIGERT and KÖTZ 1996) -no wonder, 
though, since the rules on which the claim was based have changed too.  

6 It must furthermore be noted that the prohibition to inquire into paternity, 
absolute in French and Belgian law, was slightly relaxed in some of the 
receptions of the Code Napoleon (for the Italian codice civile of 1865: 
BONINI 1990, 23; for the Portuguese civil code of 1867: LEPELLETIER 
1894, xxxi) 
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kinds of legal relation with him7, whereas the rights of both child and father in 
Romanic systems, in the cases where paternity could be established and was 
established, were much more extended, always included inheritance rights (art. 
756-761 Code Napoleon) and in several cases paternal authority over the child. 
If one does not limit oneself to the comparison of singular rules, but looks at 
the whole set of rules regulating illegitimacy, the treatment of illegitimate 
children in Romanic and non-Romanic systems looks, roughly speaking, 
functionally equivalent. In all systems the law functioned so as to limit or 
exclude the claims of children born out of wedlock against their natural 
fathers, in the Romanic systems by letting the fathers themselves being the 
judges of whether they would enter into a legal relation with the children, in 
the Nordic, Germanic and common law systems by giving the children only 
minimal claims to maintenance or no rights at all. In most cases, the 
illegitimate children furthermore had no claims against the family of their 
parents. A small exception is to be found in the Prussian Allgemeine Landrecht 
of 1794 (but restricted to rights in the mother's family), a more remarkable one 
in the Italian civil code of 1865, which gave the illegitimate child (inferior) 
inheritance rights in the families of both mother and father (HOLTHÖFER 
1987, 171). 
  
If the parents' marriage was decisive for the status of the children, the institu-
tional character of marriage had to be protected. It was protected, first, by the 
restriction of divorce, and, secondly, by drawing a sharp line between marriage 
and unmarried cohabitation. 

Divorce was either impossible (Italy, Spain, Portugal, France from 1816 to 
1884) or to be obtained only under quite restrictive conditions. These condi-
tions related to the grounds for divorce (in most countries only fault divorce, 
mainly on the ground of adultery, was available), to procedural rules tending to 
make divorce proceedings much lengthier or burdensome than proceedings in 
other civil cases (e.g., the imposition of waiting periods and the existence of 
special rules of proof in the few Romanic legal systems allowing divorce [art. 
239-266 and 281-294 Code Napoleon], the necessity to obtain an Act of Par-
liament in England until 1857 [PHILLIPS 1988, 227-240]), and to the 
extremely onerous consequences of some divorce forms (the Code Napoleon 

                                                           
7 E.g.: in Sweden illegitimate children had no claims at all against their 

father until 1917 (DOPFFEL 1986, 189-192) (though it should not be 
forgotten that, as a result of the broad notion of legitimacy in Sweden, 
Swedish children ran a smaller chance of being considered illegitimate than 
children in comparable situations in other countries), in Germany the BGB 
of 1896-1900 excluded them from their father's intestate inheritance and 
awarded them only maintenance until 16 in accordance with the status of 
the mother (WEBER 1907, 560-562), in England they had no claims at all 
until 1872, whereafter they could claim a modest maintenance payment 
until the age of 13 (WEBER 1907, 368-369).  
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knew divorce by mutual consent, but it was to be obtained only at the price of 
the forfeiture of half of the spouses' property to the benefit of their children 
[art. 305 Code Napoleon]). Prussian law formed an exception to this strictness, 
by allowing couples to divorce on the ground of incompatibility (§ 718a 
Allgemeines Landrecht) or, if they had no children, by mutual consent (§ 716 
ALR). Lest this would be attributed to an early liberalism, it should be pointed 
out that the relative ease with which divorce could be obtained was explicitly 
motivated by natalist concerns, it being assumed that incompatible partners 
would not procreate enough (DÖRNER 1974, 54-60)8. 

Inasfar as there were any special rules as to the economic consequences of 
divorce (apart from the rules regarding the division of the community of 
goods), these consequences weighed exclusively on the guilty party9 (obvious-
ly with the exception of the rare cases in which divorce was not fault based). 
This might have given women an incentive to divorce, were it not that divorce 
in many cases was more difficult to obtain against a man than against a woman 
(thus, neither the Code Napoleon nor the common law recognised adultery as 
such as a sufficient ground for a divorce claim against the husband, but requir-
ed an aggravated form of adultery10).  

Cohabitation outside marriage was ignored by the law, inasfar as no posi-
tive legal consequences (rights) were attached to it. In the Romanic legal sys-
tems contracts and gifts normally allowed between private parties were deemed 
to be contrary to public order and morals and therefore considered to be void if 
made between unmarried cohabitees; for the same reason, the restitution of 
damages was refused to the surviving partner of someone who had died as a 
consequence of the tortuous behaviour of a third party, in cases in which the 
payment of damages would have been awarded if they had been exactly the 
same but for the fact of the existence of a sexual relation between the cohabit-
ing persons (CARBONNIER 1962, 477-480; HUBEAU 1985, 270-276 and 
314-315). 
  
 The marriage institution was a union of one man and one woman, the man, as 
husband and father, being the head of the union. Authority within the family 
and the representation of the family in relation with third parties were in the 
hands of the husband/father. The duty to maintenance was unilateral, from hus-
band to wife; the wife had a complementary duty to obey the husband and to 
cooperate with him. There were variations within this general picture: in the 
common law the wife's legal personality was supposed to be absorbed by the 

                                                           
8 It is noteworthy that divorce by mutual consent and on the ground of 

incompatibility was not received in other parts of Germany, and that the 
BGB of 1896/1900 essentially returns to a nearly pure system of fault 
divorce (DÖRNER 1974; PHILLIPS 1988, 431; WEBER 1907, 548-549). 

9 See, e.g., art. 299-301 Code Napoleon. 
10 See art. 230 Code Napoleon, and for English law: PHILLIPS 1988, 237-

238 and 420.  
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husband's (BROMLEY and LOWE 1987, 103-105), in Romanic legal systems 
she retained her legal subjectivity but was denied legal capacity (cp. art. 213-
224 Code Napoleon), in Prussia and especially Austria she retained a measure 
of legal capacity (WEBER 1907, 333-334 and 343-344). The differences, 
which at the technical level look formidable, should not be exaggerated, how-
ever. The English husband's powers were not boundless: his authority to force 
his wife to obey him did not extend to the right to kill or seriously injure her 
and was, according to some legal opinions, restricted to cases where her beha-
viour endangered his property or honour (BROMLEY and LOWE 1987, 106); 
and in equity law she could hold and dispose of the property given her "to her 
separate use" (BROMLEY and LOWE 1987, 497). The legal subjectivity so 
royally left to wives in Romanic legal systems, on the other hand, was of little 
avail to them, since their lack of legal capacity made it impossible for them to 
transact with third parties without the husband's consent. Prussian wives did 
have the legal capacity to administer their "Vorbehaltsgut", but whether they 
had such property was dependent on the marriage contract and thus subject to 
their husband's consent. The most remarkable exception to the subordinate po-
sition of wives was to be found in the Austrian Allgemeine Bürgerliche Ge-
setzbuch (ABGB)11. According to the Austrian code, the separation of goods 
was the rule, and everybody had the right to administer his own property. The 
practical impact of this rule of autonomous administration was, however, 
heavily qualified by (i) the rule that the wife had to obey the husband and 
execute his orders inasfar as necessary for the order of the household (§ 32 
ABGB), (ii) the (rebuttable) presumption that the wife had transmitted the right 
to administer and use her property to the husband (§ 1238 ABGB), (iii) the 
husband's unilateral right to have his wife declared legally incapable because 
of the disorderly management of her property (§ 1241 ABGB). In all legal sys-
tems denying legal capacity to wives there was the same pragmatical excep-
tion: married women engaging in independent commercial enterprise were, 
with certain exceptions, treated as legally competent for matters relating to 
their commercial activity.  

There were differences in the extent of paternal authority too: whereas 
paternal authority both in the Code Napoleon and the Prussian law extended 
well beyond the age of majority12 (a.o. limiting the freedom of children to 

                                                           
11 The ABGB as a whole dates from 1811, the family law part was already in 

force since 1786 (WEBER 1907, 342). 
12 According to the Code Napoleon, the son needed his parents' consent to his 

marriage until he was twenty-five (art. 148); children of any age who 
wished to marry without their parents' consent had to go through laborious 
and expensive formalities (art. 151-158). According to Prussian law, 
paternal authority over sons continued until they had established a proper 
economic basis for their subsistence (§ 210 and 212a ALR). Paternal 
consent to marriage was obligatory whatever the child's age, though a 
refusal of consent had to be motivated (§ 45-69 ALR).  
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choose their own spouses), such was not the case in English law. In appreciat-
ing this, it should be borne in mind, however, that in English law, as opposed 
to the continental law, inheritances could be disposed of at will by the de cuius, 
with the consequence that it was possible to disinherit disobedient children. In 
a society in which inheritance was the main foundation of social security, the 
threat thus hanging over the children must have had an effect on behaviour 
comparable to the more direct means of control available in continental law 
(cf. ENGELS 1975/1884). 

Apart from the structure of personal authority of the husband over the wife 
and children and from the strict and severely sanctioned requirement of the 
wife's sexual fidelity (see, e.g., art. 298 Code Napoleon), marriage was all 
about property relations: a set of rules designed to bring the properties of two 
families together, to manage this property, to protect the property originating in 
the wife's family from being misused by the husband, and to transmit this 
property to legitimate children. Within this logic, only legitimate descendants 
were heirs, since they, as opposed to the spouses themselves, belonged to both 
families. Marital property systems in the nineteenth century extended over the 
whole range from complete community to separation of goods, but this diversi-
ty should not blind one to the realities of property arrangements: practically 
everywhere marital property relations could be organised contractually in ways 
deviating considerably from the general model. In fact, in community systems 
where the wife's contribution would, according to the general rule, be brought 
under the husband's management, practically no marriages involving large 
properties would be concluded without built-in contractual devices to restrict 
the husband's control over the wife's property. More generally, and though this 
was not propitious to a flexible use of capital, family properties would be or-
ganised in the form of trusts or fideicommis, making it impossible for them to 
be alienated by the individual owner and thus protecting them against dissipa-
tion by individual heirs or sons-in-law. (For more information, see especially 
RHEINSTEIN and GLENDON 1980.)  

1.2. Changes and reforms  

The picture given in the foregoing chapter has undergone tremendous change. 
For the bigger part of our period, this change has taken the form of a long and 
slow accumulation of case law shifting the meaning of legal rules until these 
rules came to say something quite different from what was originally intended. 
A good example of this kind of change can be found in the interpretation of the 
original article 230 of the Code Napoleon, allowing the wife to sue her 
husband for divorce on the ground of adultery only if he had kept his mistress 
in the marital home. This rule was kept on the books in Belgium (though not in 
France itself) until 1974, but the condition, which, as one can imagine, in its 
original strictness made it very difficult for wives to obtain a divorce, was radi-
cally reinterpreted, until the "marital home" (in this context, and in this context 
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alone) came to mean any place with a roof where the husband was committing 
adultery (PAUWELS 1982, 169).  
In most countries, at some time between the late 1950s and the late 1970s a 
wave of broader legal, mostly legislative reforms was initiated; the pace of 
change was stepped up enormously, and the world of difference one can ob-
serve between present day and nineteenth century family law is mostly a crea-
tion of these last decades. There are exceptions to this pattern, however: many 
reforms which in the rest of the West were to come only in the sixties, seven-
ties or eighties were introduced in the Scandinavian countries from 1915 on-
wards; and it should also be noted that Portugal had an unexpectedly liberal 
divorce law in 1910, which was not thereafter entirely discarded by the Salazar 
regime (PEREIRA DELGADO 1961; PHILLIPS 1988, 505-507, 541-543, 
577).  

As a result of the reforms, the nexus between the marriage institution and 
the status of the child has, if not been radically severed, then at least become 
quite loose. From a practical point of view, this may be far from the most im-
portant outcome of the reform process; but from the point of view of the struc-
ture and function of family law it certainly is. If there was, until recently, any-
thing which "marriage" as a social institution had in common if compared over 
all known cultures, it was that it conferred legitimacy (i.e., access to the re-
sources of a kin group and/or a couple) upon the children (cf. WEBER 1985/ 
1922, 213). If there was anything which made it meaningful for "family law" 
to be treated as a separate and relatively autonomous object of knowledge, it 
was the connection between, on the one hand, the regulation of the relations 
between sexual partners and, on the other hand, the legal conferment of status 
upon the child and the arrangements regarding its care and education. Abstract-
ing from children, there is no conceivable reason why economic and sexual 
rights and duties should be tied together, as they used to be (and in many legal 
systems, to a lesser extent than before, still are) in marriage, nor, indeed, why 
there should be any special regulation of the relations between a cohabiting 
man and woman; the legal problems following from this cohabitation could, in 
the absence of children, perfectly well be covered by general property, contract 
and tort law, whatever gender the cohabitees belong to and whether they have 
sexual relations or not. Inasfar as marriage loses its relevance for the claims 
and status of children (but we will see that in no legal system it has entirely lost 
this relevance), it could just as well stop existing as a separate institution.  

Children conceived and born outside marriage have, with some exceptions, 
obtained the same rights as children born or conceived within marriage. The 
exceptions pertain to the access to inheritances (although in the meantime 
children born out of wedlock have the right to the same share as do the child-
ren of a marriage, they do not always have the right to take possession of the 
inheritance itself, but must sometimes be satisfied with a financial compensa-
tion -a distinction not without an edge if there is a family farm or firm; see, 
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e.g., § 1934a German BGB13) and to the father's relation to the child. In some 
legal systems parental authority is a prerogative of the unmarried mother, to be 
shared with the father only with her consent and to be transferred to him only 
in exceptional circumstances14. As long as the father's financial obligations are 
the same as those of a father of marriage children, this might appear to be more 
of a distinction between married and unmarried fathers than the sign of an infe-
rior status of the child, but one should realise that if the father is not vested 
with parental rights, this cannot but imply that the child does not have the same 
right to be taken care of and educated by him it would have had if it had been 
born or conceived within a marriage (for the duties of caring for and educating 
the child presuppose corresponding rights). 

The egalisation of the claims to maintenance and inheritance has, in most 
cases, taken several steps. The bulk of the reforms has taken place since the 
late 1960s15, and in some cases the reforms were partly the result of pressure 
due to states' condemnations by the European Human Rights Court16. 

                                                           
13 Rules such as this one have been declared to constitute a violation of art. 8 

and 14 of the European Convention on Human Rights by the European 
Human Rights Court in the case of Inze v. Austria, 28 October 1987, Series 
A: Judgements and Decisions, nr. 126, but this does not seem to have 
impressed the German legislator. 

14 See, e.g., § 1600d and 1705 German BGB, and, for England, the Family 
Law Reform Act 1987 and Children Act 1989. In France, joint parental 
responsibility is considered to be the rule since the law of 8 January 1993, 
but only if the parents make a joint declaration of cohabitation to the judge 
(THERY 1996, 358). In Belgium, art. 319 § 3 c.c. conditions the 
acquisition of parental rights by the biological father on the mother's 
consent, but this condition is held to be a violation of the constitutional 
principle of equality (Court of Arbitration, 29 December 1990, 
Rechtskundig Weekblad, 1990-1991, 1232) and may therefore not be 
applied.  

15 See, e.g., the Dutch law of 27 October 1982 (MEIJER 1989, 36-37), the 
Belgian law of 31 March 1987, Belgisch Staatsblad, 27 May 1987, the 
German law of 19 August 1969, Bundesgesetzblatt, 1969, I, 1243, the 
Swedish law of 1969 (BRADLEY 1990b, 385).  

16 The distinct treatment of marriage children and children born out of 
wedlock was considered to be a violation of art. 8 and 14 of the European 
Convention on Human Rights in, a.o., the following judgements of the 
European Human Rights Court: Marckx case, 13 June 1979, Revue 
Trimestrielle de Droit Familial, 1979, 227; Johnston case, 18 December 
1986, Series A: Judgements and Decisions, nr. 112; Inze case, 28 October 
1987, Series A: Judgements and Decisions, nr. 126. The Belgian, Dutch 
and Irish reforms of parent-child law explicitly refer to this case law as one 
of the grounds for and constraints on the new legislation (although the 
reforms have incorporated the requirements of this case law inadequately: 
WILLEKENS 1991).  



Explaining Two Hundred Years of Family Law in Western Europe 69 

As a corollary to the egalisation of children's statuses, both the individual 
will and biological truth have gained importance in the establishment of 
parent-child relations (HEYVAERT 1995). As long as a child's legitimate 
status was dependent upon its parents' marriage and as long as the entry into 
marriage itself was subject to family control, it would have been illogical to 
allow a third party (the child's genitor) to intrude into the marriage and rob the 
child of its legitimate status, to allow the husband's extramarital children to 
have equal claims against him and his family or to allow individuals to adopt 
children who would then enter into the family of the adoptive parent. All those 
hypotheses would have bypassed the principle of the acquisition of legitimacy 
through marriage. If, on the other hand, the difference between being born 
within or without a marriage is slight anyway and all children tend to the same 
status, there are no compelling grounds anymore to exclude the establishment 
of parent-child relations on the basis of biological truth or the individual will 
or behaviour. Hence: the facilitation of adoption and the extension of the rights 
of adopted children (especially as regards the rights to be maintained by and to 
inherit from relatives other than the adoptive parents)17; the (still restricted) 
possibility for biological truth to prevail over the rule ascribing children to the 
mother's husband; and the accruing significance of the ascription of parental 
responsibilities and rights on grounds such as the fact of caring for the 
children, the fact of treating them as one's children, etc., rather than on the 
ground of having the right status (i.e., in the first place, the status of the 
mother's husband)18.  

The disconnection between marriage and the rights of the child finds its 
limits, however, in the simple fact that, to have equal rights against their father, 
children must first have a father. It is still the case in every legal system that a 
father is automatically acquired by the fact of the mother's being married at the 
time of birth or conception, whereas paternity outside marriage has to be es-
tablished by an act of will on the father's side or by judicial proceedings. 
Although the possibilities to contest the husband's paternity have been extend-
ed, this contestation is in many laws still subject to strict rules, e.g., as to who 
has the right to contest, and as to the (usually quite short) time within which 
judicial proceedings must be initiated (for detailed information: SENAEVE 
1982). The recognition of the child of a married woman by the biological 
father is most of the time conditioned either by the husband's will or by 

                                                           
17 E.g.: in Germany the adoption of minors has the same legal consequences 

as other parent-child relations only since the 1976 adoption law 
(Bundesgesetzblatt, 1976, I, 1749), in England (with some exceptions) 
since the Adoption of Children Act 1949.  

18 This trend is exemplified by the English Children Act 1989, which 
conceptually separates parental responsibility, a matter of who has the care 
of the child, from legal parenthood and makes it possible for parental 
responsibility to be vested in non-parents, even in state authorities (see 
EEKELAAR 1994, 83-89). 
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circumstances which make it implausible that the husband would in fact treat 
the child as his. 
  
Now marriage has lost the function of conferring legitimacy and controlling 
children's entry into the family, it is not surprising that it has (to some extent) 
been deinstitutionalised. Deinstitutionalisation follows from two 
developments. First, divorce has become easily available. In this respect, 
however, both the extent of liberalisation and its pace show large differences 
between national systems. Whereas in the Nordic countries access to divorce 
was already facilitated and marital breakdown grounds for divorce were 
already introduced in the first third of this century (GLENDON 1977, 223-
224), in Spain and Italy divorce was introduced only recently (in 1981 and 
1970 respectively). As the Nordic countries in the seventies and eighties 
tended to turn getting a divorce into a formality based on the self-reported 
breakdown of the relation, most other countries introduced no-fault alternatives 
in systems until then mainly based on fault. Germany and the Netherlands 
opted for a pure no-fault system based on the irremediable breakdown of the 
relation, but in the German case this was qualified by a hardship clause and by 
bringing the fault criterion in again in the treatment of the consequences of 
divorce. In countries like Italy, Belgium or France getting a divorce through 
the courts can still take several years. 

If obtaining a divorce has become much easier, its economic consequences 
often amount to a perpetuation of marriage under another name, especially in 
countries like Belgium, Italy or France, where lifelong alimony payments are 
no abnormalities, or can, even if a clean break policy is pursued, be quite 
onerous or deterrent, e.g. in cases where rights over the marital home are not 
allocated according to the rules of property law, but, in the presence of 
children, are made dependent on need. Although in Sweden, where the 
deinstitutionalisation of marriage may have progressed the most, alimony is 
awarded only in exceptional circumstances, exactly this case of a redistribution 
of rights in the marital home -surely for most people the most important 
property item- applies there. 

The privileged position of marriage has not only been undermined by the 
relaxation of divorce rules, but also by the disappearance of legal sanctions for 
unmarried cohabitation and by the extension of marital rights to relations be-
tween cohabitees. This extension has started rather early in social security law 
and housing law, and has, in some countries (e.g., Germany) not (yet) penetrat-
ed family law. To a modest extent, the use of legal techniques from property 
law and contract law has made it possible, in some other countries (e.g., Eng-
land, France), to obtain more or less the same results with regard to the 
division of property upon household break-up as in family law. Several 
countries now have laws which make it impossible for one partner, whether 
married or cohabiting outside marriage, to dispose of his rights in the marital 
home without the consent of the other partner; and sometimes, especially when 
there are minor children in the household, the use of this dwelling can, 
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regardless of property or lease title, for a very long time after the breakdown of 
the relation be granted to the partner taking care of the children. In Swedish 
law, the practically most important economic consequence of marriage, the 
right in the marital home, has been extended to cohabitees; and there is 
equality between married people and cohabitees in the fields of welfare and tax 
law (HAKANSSON 1989; MÜLLER-FREIENFELS 1993, 761-762). It is true 
that in Sweden this convergence is not only a result of the institutionalisation 
of cohabitation, but just as much of the reduction of post-divorce claims and of 
the more general individualisation of rights in welfare and tax law; but it is not 
the less striking for that. 

It should be noted that these developments, though undermining the central 
position of formal marriage, amount to a reinstitutionalisation of household re-
lations. What has happened is, therefore, not so much that marriage has been 
simply deinstitutionalised by the recognition of an alternative life style, but 
rather that the boundaries of marriage as a (weakened) institution have been 
extended beyond the boundaries of the legal term "marriage". 
  
At the same time marriage has undergone a process of deinstitutionalisation, 
radical change has overcome its internal authority structure. The rights and du-
ties of husbands and wives have everywhere been egalised. Parental authority 
is now shared equally between the father and the mother; an exception to this 
is formed by the status of the unmarried father in some legal systems (vide su-
pra). However, parental authority nowadays does not have the same meaning 
as paternal power had in the nineteenth century. The exercise of parental au-
thority is subject to general standards formulated by the state. This exercise is 
controlled by state institutions, and parental authority or some of its attributes 
may be taken away from the parents if its exercise is judged to be abusive. In 
general, this control is quite marginal; it is more extensive in the Scandinavian 
states, and is there exercised by administrative authorities not subject to much 
judicial control. 
  
Gender difference is still a condition for entry into marriage and for shared par-
enthood. In Denmark, Sweden and Norway, however, under different forms 
laws have been introduced extending either the rights of spouses or the (not 
unconsiderable) rights of cohabitees to partners of the same gender19. The 

                                                           
19 Denmark (1989; see BOELE-WOELKI and TANGE 1989, NIELSEN 

1990), Sweden (1995; see SALDEEN 1995, 508) and Norway (1993; see 
LODRUP 1995, 375) all have laws on "registered partnership" granting the 
same rights to registered same gender partners as to spouses, with the 
exception of the rights pertaining to children and, in Sweden, of some 
special economic benefits provided to married women and widows. In 
Sweden, the Lag om homosexuella sambor of 18 June 1987 (Svensk för-
fattningssammling, 1987, 813) had already extended cohabitees' rights to 
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rights relating to parent-child relations have been specifically excluded from 
this institutionalisation of same gender relations.  
  
The principle of monogamy has been maintained, but surreptitiously polygamy 
has been introduced in many family law systems. This is obvious as far as seri-
al polygamy is concerned: where the remarriage of the widowed and divorced 
is allowed, serial polygamy will ensue; but this is nothing special, and, with a 
few exceptions, common to all known societies. But, less obviously, simultane-
ous polygamy has been introduced. This follows from four developments. 
First, inasfar as Western legal orders are confronted with the legal consequen-
ces of polygamous marriages entered into validly in legal systems which expli-
citly recognise polygamy, there is a tendency to accept (some of) these conse-
quences, which in earlier times used to be considered to be contrary to public 
order. Second, the combination of remarriage with the (sometimes) lifelong 
subsistence of some of the economic rights and duties of a former marriage has 
the effect that one person can have simultaneous institutional relations with 
two or more partners. Third, the institutionalisation of unmarried cohabitation 
does just as well produce situations in which the same person has institutional 
rights and duties vis-à-vis two partners (one the spouse, the other the 
cohabitee). Fourth, the fact that it has now become possible for a man 
simultaneously to have children with a fully legal status with two or more 
different women, would in any other society be considered to be the surest sign 
of the legality of polygamy, it being the case that in all societies hitherto 
marriage was co-defined by its monopoly of legitimacy.  
  
The foregoing developments have a lot to do with changes in the subject matter 
of family law. Marriage is not any longer in the first place an institution for the 
management and transmission of the means of production, but it has become a 
social security institution mainly concerned with the management and distribu-
tion of income and of durable consumption goods. This can be illustrated by 
reference to: the already mentioned laws regarding rights to the marital home; 
rules concerning the use of individual rights during marriage; marital property 
systems; and inheritance law. In continental legal systems, rules abound to en-
sure that, standing marriage, rights are not exercised in ways detrimental to 
family interests (e.g., limitations of the freedom to make gifts). Marital proper-
ty systems, whether starting from the principle of community or separation of 
goods or from a combination of both, tend, using different legal techniques, to 
converge to solutions which leave the spouses a certain (but in the above men-
tioned sense restricted) freedom of using their property as long as marriage 
lasts, but to throw most property items into one pot, to be divided between hus-
band and wife, upon the dissolution of marriage. This would obviously not do 
if the property interests of the larger families were to be guidelines of the mari-

                                                                                                                                
partners of the same gender, and this law is still applicable to same gender 
couples who have not had their relation registered.  
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tal property system, but it is more or less adequate as a solution for a situation 
in which two individuals have collaborated and pooled their resources, and 
then decide to separate. In this kind of family setup, inheritances too acquire 
new functions; they serve not so much as a mode of transmission of the means 
of production to the next generation, but rather as a prolongation of the social 
security community dissolved by the death of one of the partners. 

1.3. Synthesis 

Generally speaking, the history of family law in Western Europe over the last 
two hundred years can thus be seen to be characterised by: 
1. the breakdown of the distinction between legitimate and illegitimate child-

ren 
2. a considerable relaxation of the conditions for divorce, combined, however, 

with 
3. the partial survival, in many cases, of the dissolved marriage as a result of 

the economic consequences of divorce 
4. a convergence, in most cases still quite modest, of marriage and unmarried 

(but partly institutionalised) cohabitation 
5. a fundamental shift from marriage as a set of rules for managing properties 

originating in two distinct families to marriage as a set of rules organising 
social security and material solidarity within the nuclear group 

6. a change in the patterns of legal authority in the family, by the egalisation 
of husband and wife (as partners and as parents) and the limitation of 
parental rights 

7. the recent emergence of exceptions to the principles of gender difference 
between the partners and of monogamy (exceptions which in the first case 
are still rare, in the second case more widespread but largely unnoticed). 

 
Tendencies 1 and 2 point to a deinstitutionalisation of marriage, 3 and 4 to a 
measure of reinstitutionalisation. The institution upheld by 3 and 4 is, however, 
of a much weaker kind than traditional marriage used to be. It is a relation into 
which women need not enter to safeguard their children from bastardy, to 
which entry is not anymore controlled by the larger family (and, in the case of 
institutionalised unmarried cohabitation, is hardly controlled at all), and from 
which one can escape (at a price) even if the other party has consistently 
fulfilled her duties. 

There are considerable national variations in the picture. The liberalisation 
of divorce conditions and procedures was early in the Scandinavian countries 
and, with the exception of Portugal, late in the Southern countries; and there is 
no convergence as yet, if one contrasts the ease with which it is nowadays pos-
sible to get a divorce in the Scandinavian countries, England and the Nether-
lands with the complications (and the still important place of fault divorce be-
sides other divorce grounds) still to be encountered in Spain, Portugal, Italy, 
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France and Belgium. If unmarried cohabitation, even of people married to a 
third party, is nowadays nowhere anymore considered to be an infringement of 
public order or morals, its positive recognition in family law (as opposed to 
welfare law) is, with the exception of the Scandinavian countries, still minimal. 
The extension of this recognition to same sex couples has been limited to the 
Scandinavian countries, with the Netherlands probably following. The egalisa-
tion of husband and wife has taken place in the Scandinavian countries much 
earlier than in other countries. The same holds for the implementation of state 
control on the exercise of parental rights; it is also the case that the restrictions 
on this exercise cut deeper in the Scandinavian countries than elsewhere. 

These are still differences at a quite general level. If one looks at the facts 
in some more detail, (seeming) anomalies emerge: the 1910 liberalisation of di-
vorce in Portugal and the ease of access to divorce in nineteenth-century Prus-
sia, both of them later (but considerably later) overturned; the early (but very 
incomplete) improvement of the fate of illegitimate children in Italy; the meas-
ure of autonomy granted to Austrian women in the administration of their own 
property, in the otherwise patriarchal code of 1786-1811, etc.  

There is no general system to be found in an overview of national differen-
ces, but for one thing: since the early twentieth century, the Nordic countries, 
more often than not led by Sweden, have been in the vanguard of reform.  

2. How to explain the development of family law  

The explanation of the historical development of family law given in chapter 3 
sees the general direction of change (though not its pace nor its precise forms) 
as being determined by changes in the economic functions of family law. Now 
this is not exactly an unprecedented hypothesis (see already ENGELS 1975/ 
1884, and the authors who have inspired me most: HEYVAERT 1979-1980, 
HEYVAERT 1995, KAHN-FREUND 1971); and the ascription of an econo-
mic rationality to law has regained popularity with the rise of the so-called eco-
nomic theory of law. But the economic theory of law is dominated by the static 
and bloodless models of neo-classical economics and is for that reason not 
much in favour with historians or comparatists, and economic rationality is be-
lieved by many to have only limited relevance for family law, which after all is 
about the emotionally highly charged relations between men and women and 
between parents and children. Inasfar as recent comparative, historical or 
sociological literature about family law looks for explanations of long-term 
developments at all, it tends to favour approaches in which either the 
distinctions between legal families or the influence of ideology play a central 
role. I may therefore need to say a few words to explicate and defend my own 
approach. I will first indicate the shortcomings of the two above-mentioned 
approaches, and then try to explain why the approach chosen by me is superior 
(although the test of this will obviously lie in the concrete explanations 
developed in the next chapter). 
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The idea that developmental differences between different national laws can be 
explained by their appurtenance to different families of law should be easy to 
dispense with. Most of the better comparatists (see, e.g., RHEINSTEIN 1972, 
ZWEIGERT and KÖTZ 1996, and the diverse works by GLENDON) take the 
classification of legal systems by family membership to be important for di-
dactic and descriptive purposes, but do not look upon family membership as 
explaining more than the use of the same legal methods and technical concepts. 
Oddly, the idea of explaining substantial differences between the rules by 
family appurtenance has been taken up by sociologists (CASTLES and 
FLOOD 1991, to a certain extent also THERBORN 1993), who claim to have 
found correlations between the liberality of family law (especially divorce law) 
and the legal systems' belonging to one or the other family of law. With the 
exception of the indubitably special position of the Nordic group, the 
correlations themselves are in my opinion spurious, but this is not the place to 
enter into the detail of that matter20. The fundamental question is: if family 
appurtenance is supposed to be of explanatory value, how then does it explain 
differences in the content of family law ? The explanation can only work if a 
causal link can be shown to exist between the defining traits of a family of law 
and the content of its family law. Such a link is not even hypothesised, and it is 
hard to imagine what it could be. The principal classification of legal systems 
in the West opposes the common law to civil (continental) law, the common 
law originally having been built on an accumulation of judicial decisions, the 
development of continental law being characterised by the unifying and 
systematising force of codifications. But surely from the overview of legal 
history in chapter 1 it emerges, first, that common law and continental law, 
despite huge methodological and technical differences, have consistently 
moved in the same direction, and, secondly, that the one systematic difference 
between the diverse family laws is not to be found in the opposition of 
common law to civil law, but in the peculiar position of the Scandinavian 
countries. Now there is a consensus among comparative lawyers that the 
Nordic laws are in a group of their own (though there is less consensus 
whether they form a subgroup of the continental family or are a third family 
besides the common law and the Romano-Germanic group: compare DAVID 
1973, MALMSTRÖM 1969, RHEINSTEIN 1987, SUNDBERG 1969, and 

                                                           
20 To give but two indications why one should be suspicious about Castles' 

and Floods data: (i) they are not based on long-range comparisons between 
legal systems, but simply compare the state of the law at two fixed points 
in time, 1960 and 1976 (which allows them to claim that all the common 
law systems are more liberal than the Romanic or Germanic ones, whereas 
a comparison, say, for 1930 would make English law look the least liberal 
of all the systems knowing divorce); (ii) they just look at the statutory 
conditions for divorce, and simply disregard procedural aspects, the 
consequences of divorce and the judicial application of the laws. 
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ZWEIGERT and KÖTZ 1996), but it is hard to see what it is that distinguishes 
them from other legal systems and what could explain the peculiar liberality of 
their family laws. The similarity of the Nordic laws, which justifies putting 
them in a group of their own, does not stem from any peculiarity of legal 
method or from any legal principles which would be absent in other legal 
families, but from two historical facts. The diversity of legal developments in 
this group was kept within bounds because (i) Finland was a part of Sweden, 
and Norway (though retaining far reaching legal autonomy) was reigned first 
by Denmark and then by Sweden until into the twentieth century (BATTAIL, 
BOYER and FOURNIER 1992), (ii) the Scandinavian countries are 
characterised by intense legal cooperation, not only in jurisprudence, but even 
more in the process of statutory law making. This may certainly explain the 
striking similarities within the group, but it does not explain the group's 
vanguard position in family law (one would, on the contrary, expect that the 
habit of negotiating legal reforms with neighbouring countries would put a 
brake on radicalism; and, indeed, the Swedish divorce law reform of 1973, 
which introduced unilateral no fault divorce and dispensed with any reasons 
having to be given for divorce, was exceptional in that the Swedes decided not 
to wait for the other Scandinavian countries to join them [GLENDON 1977, 
224-227]). 

This skeptical look at a legal families approach does not yet imply that 
there is no place at all for this kind of approach in explaining the history of 
family law. Changes in legal rules do not generally imply the setting up of a 
whole new legal system, but are grafted on existing law and therefore con-
strained by the path law has historically followed. Legal methods (rules and 
styles of interpretation, the role of abstract thought versus that of casuistry in 
legal reasoning, ideas about the coherence of the law and the hierarchy of 
rules) are more resistent to change than substantive rules, because they are not 
simply issued by some central authority but have evolved over a long time and 
are continuously reproduced by the legal professions, and because the 
transaction costs of changing them (changes in law curricula, the difficulties of 
consulting older sources, etc.) are discouragingly high compared to the 
benefits, if any, the actors could expect from such changes. Every new rule 
will be belaboured with the established legal methods, so as to fit into the 
building of pre-existing law. Prevailing legal methods will accommodate some 
change better than other change, and a legal profession using these methods 
may transform new rules in something undreamt of by the legislator. For that 
reason, most of the more technical differences between different family laws 
and some of the differences in the pace and extension of legal change will be 
explicable by differences in legal methodology; but since I am, in this article, 
concentrating on the explanation of general tendencies, I have only scant use 
for this kind of explanation. 
  
As to the second approach to the explanation of family law, which concentrates 
on ideological factors: a remarkable aspect of much literature on the history of 
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family law is that, whereas it often takes material interests and power 
structures into account when talking about the somewhat remote past, it tends 
to change track when talking about recent times and to ascribe recent reforms 
nearly exclusively to changes in values and conceptions of justice (e.g., the 
early liberalisation of divorce and early egalisation of men and women in the 
laws of the Nordic countries is explained by Scandinavian liberalism, the high 
value attached by the Scandinavians to liberty and equality, etc.: see, e.g., 
BRADLEY 1990a, GRAVERSEN 1990, RHEINSTEIN 1972, ch. 6). 
Explanations of this kind tend to be either trivial or, if not trivial, then patently 
false. They are trivial inasfar as they explain, say, the reform of illegitimacy by 
the conviction of the law makers that it is wrong to discriminate against 
children born out of wedlock or the liberalisation of divorce by the feeling that 
people ought to be able to be freed from marriages which have become 
insufferable. The law is never reformed without the actors giving reasons, and, 
in any political system where decisions must be legitimised, these reasons must 
always be more than simple statements of interests. The belief of the law 
reforming actors that what they are doing is a good thing (or at least an 
improvement on the pre-existing situation) can, under the circumstances, 
hardly be absent from the chain of causes leading to legal change. But it does 
not make sense to stop at this belief and declare it the cause of the legal 
change, as if beliefs are themselves independently given and context free. One 
has to explain why certain beliefs are held at a certain time, why it is that 
sometimes they are sufficiently strong to induce the actors holding them to 
attempt to change the law and why sometimes they are not, and under what 
conditions the actions following from the beliefs can achieve their goals. In 
other words: given the connection between beliefs, values, conceptions of 
justice on the one hand and legal rules on the other hand, one wants to know 
where the beliefs etc. come from, and how it is that some beliefs at some times 
influence the law and at other times, though they may be held widely and 
sincerely, apparently do not.  

An explanation of the law by its underlying ideology alone escapes triviali-
ty only inasfar as there is sufficient causal distance between the norms to be 
explained and the ideology invoked as an explanation. Whereas it is boringly 
self-evident that there must be some, though a superficial, causal connection 
between the liberalisation of divorce and the aforegoing opinion that divorce 
should be easier, it is much less evident that such a connection exists between 
the liberalisation of divorce and liberal ideology in general. If the latter could 
be shown to be true, this would score a point for the explanation of legal devel-
opments by reference to ideology. But it can, in fact, easily be demonstrated 
that, at this level of abstraction, no connection exists. In the highdays of Eng-
lish liberalism the English law allowed for divorce only by Act of Parliament, 
thus making divorce virtually impossible for all but the rich and mighty 
(PHILLIPS 1988, 227-241). The earliest and most radical liberalisation of di-
vorce occurred in the Scandinavian countries, where liberalism, all over the 
twentieth century, has been strongly mitigated by the idea of state responsibili-
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ty for the citizens' welfare. Exactly the opposite correlation to what, in general 
terms, could have been expected would seem to prevail. Now one could obvi-
ously criticise the simplicity of the hypothesis looking for a causal connection 
between family law reform and ideology at this level of generality, and point 
out that, on the one hand, nineteenth century English tended to exclude the 
family and gender relations from their liberalism21, and, on the other hand, the 
Scandinavians are more liberal in matters of the family and gender relations 
than with regard to economic relations; but this would only lead us back to the 
possibly true, but trivial idea that new laws are enacted because people think 
they are better. 

The trouble in deciding whether ideological factors on their own can ex-
plain legal development, is obviously that ideological, economic, etc. variables 
tend to point in the same general direction. To clarify the causal role of ideolo-
gy one should therefore take a look at the rare instances in which ideology is 
clearly out of tune with material interests and relations. Fortunately, there have 
been Great Revolutions, foremost the French and Russian ones, whose ideolo-
gies promised the radical destruction of the old social order and the construc-
tion, out of a small number of utopian principles, of a wholly new one. In both 
the French and Russian Revolutions, family law was remade. The French Re-
volution introduced no fault divorce in a legal system which, before, had not 
known divorce at all, abolished the different treatment of children born within 
or outside of marriage, and reduced the extent of paternal authority22. The 
Russian revolutionary law of 1926 went further, making the existence of mar-
riage and divorce simply dependent on the mere facts of cohabitation and 
intentional separation, and thus in fact abolishing the marriage institution 
(DAVID and HAZARD 1954, 296). In both cases, the new rules were 
introduced into a predominantly agrarian and precapitalist society, in which 
there were only restricted openings for purely individual survival by the sale of 
one's labour power; they were introduced without regard for the factual 
dependency of women and children. In both cases, a reinstitutionalisation of 
marriage took place fairly soon. In France, this was prepared by some of the 
later decrees of the Revolution (HEYVAERT 1995, 141) and found its 
definitive form in the Napoleonic codification. In Russia, a number of partial 
reforms culminated in the 1944 law organising state control over marriage, 
extending marital duties and restricting the freedom of divorce (DAVID and 
HAZARD 1954, 302-326). It must be noted, however, that this law was much 
closer to present day family law in most of Western Europe than to the Code 
Napoleon -and understandably so, for in the meantime a Soviet economy had 

                                                           
21 With the exception, however, of the most famous of them all: MILL 

1982/1859, 175. 
22 Revolutionary decrees of 20-25 September 1992 "qui détermine les causes, 

le mode et les effets du divorce", of the same date "qui détermine le mode 
de constater l' état civil des citoyens", and of 12 Brumaire Year II "relatif 
aux droits des enfans nés hors du mariage". 
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been created which, albeit at a low level, gave most adults individual access to 
the means of existence. These examples illustrate both the short term power of 
ideology -for it led the revolutionaries to leave out of consideration the easily 
foreseeable practical problems the new legislation would cause- and its 
comparative insignificance in the long run: radical reforms out of tune with 
socio-economic structures were taken back.23 

Now all of this is not to deny that there can be some influence of ideology, 
independently of material interests, on family law. It is, e.g., often maintained 
that Christian views on the family, gender and sexuality have such an influ-
ence. One might want to question whether these views do not themselves fol-
low from material interests, as is often claimed for the remote past, as when the 
extensive and complicated system of marriage prohibitions in the canon law is 
explained by the Church's interest in preventing the rich from having legitimate 
offspring, so as to make free way for the Church itself to inherit (GOODY 
1983), or when the origins of priests' obligatory celibacy are ascribed to the 
wish to prevent multiple loyalties of priests (to the Church and to their own 
kin) (BERMAN 1983). But even if the question of the material foundations of 
religious beliefs is left aside, it should be pointed out that the influence of such 
(and other) beliefs is mediated via power structures. It has sometimes been 
claimed that there is a systematic difference between Protestant and Catholic 
countries as to their family law, and especially as regards divorce law. If this is 
the case, the difference is not so much to be ascribed to doctrinal differences 
between the two brands of Christianity -for, despite Protestantism's early ac-
ceptance of the principle of divorce, both Catholicism and Protestantism have, 
until very recently, looked upon divorce, extramarital sex, unmarried cohabita-
tion, etc. as evils, and Protestantism has tended to judge deviations from pre-
scribed patterns of sexual and family behaviour more severely than Catholi-
cism24-, but rather to differences in the position of the Catholic and Protestant 
churches vis-à-vis state power. The Catholic Church is a unitary and rigidly 
hierarchical international organisation of considerable wealth, with organisa-
tional tentacles reaching down to the most basic local levels. It is at the same 
time represented at every level of society and independent of any national 
state. This allows it to act as a kind of countervailing power against the state, 
which in turn has the effect that states have to compromise with it (or wage 
war on it, which has its own costs). This enables the Catholic Church to make 
states take its ideological positions seriously. Protestant churches, on the other 
hand, are national churches, in many instances (e.g., England, Sweden) with 
the national sovereign as their nominal head; they are incorporated within the 
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law, ideology and economic relations, which comes to essentially the same 
conclusion, see MÜLLER-FREIENFELS 1969. 

24 For a comparison between Catholic and Protestant marriage doctrine and 
practice at the time of the Reformation supporting this analysis, see 
HARRINGTON 1995, MAURER 1965. 
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state and to a large extent get their income from or via the state. They are no 
competitor to the state, and hence are in a much worse position to oppose state 
reform plans than the Catholic Church is.  
  
The approach taken here and elaborated in the next chapter is (partly) function-
alist. I work on the assumption that the existence and long-term development 
of institutions (sets of rules) cannot be explained without referring to their 
social functions. It may be all very well to explain events (such as a peculiar 
legal or political decision) by the intentions of the involved agents, but this 
mode of explanation will not do for institutions. For legal rules to be instituted, 
it is not sufficient that some formally competent agent of law creation has 
taken the appropriate decision. It is perfectly possible that a legal rule is never 
applied (or never applied anymore), that it is applied in a way not intended nor 
foreseen by its makers or that it is soon felt to have such undesirable 
consequences that it has to be taken back. Whether a rule survives and how it 
is applied, is not determined by the law maker's intentions, but by the functions 
the law has for its users. It is to these functions we must look if we want to 
understand why the law is as it is and has developed as it has. 

But here a caveat is in order. Functional explanation has been the subject of 
a fierce debate in the social sciences25. It has been objected to it that it remains 
a mystery how social needs can generate the institutions responding to the 
need, and that, in the absence of an answer to this question, it would be possi-
ble to ascribe any institution's existence to any function it happens to serve, 
which would obviously be arbitrary. This is not the place to enter into the heart 
of this debate, but something must be said about how I intend to avoid the risks 
of using a functional explanation. 
It should be clear that the law cannot be derived directly from social functions 
or interests. Rules do not of themselves adapt to new social conditions. Institu-
tional change is therefore only to be understood by combining the functional 
perspective with an actor perspective. If the rules are to be changed at all, a 
conscious pursuit of purposes by social actors in a position to influence the 
rule-making process is required. Such pursuit is costly (in terms of time, effort 
and possibly the use of material means) and will therefore only be undertaken 
if existing rules are felt to have shortcomings justifying the presumed cost of 
changing them, and if there are no alternative and less costly courses of action 
available which, bypassing the rules, could serve as a functional equivalent for 
changing the rules. Whether, then, changes in social needs will lead to changes 
in the law, will be dependent on (i) the relevance of the law for behaviour (if 
the law is irrelevant anyway, why then bother to change it ?), (ii) the means at 
the disposal of interested parties, (iii) the nature of the rule-making process 
(are the rules mainly changed by legislation or by case law ? is the political 
regime democratic, and, if it is, does it encourage compromise making or -

                                                           
25 A good overview is to be found in VAN PARIJS 1981, a trenchant critique 

in ELSTER 1982, a defense in COHEN 1978. 
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which will be rare- does it allow for clear cut changes ? are there groups 
which, though they constitute numerical minorities, occupy a strategic position 
in the political decision making process allowing them to exercise 
disproportional influence over sets of rules, such as those of family law, which 
are of central importance to them ?).  

As long as law has some relevance to behaviour, some point in time must 
be reached where the discrepancies between the law and social needs become 
so stressing that something has to happen. This "something" might conceivably 
be the suppression of the social needs or the emergence of a widespread disre-
gard for the law, but it is highly likely that, in a democratic regime with a rule 
of law ideology, the law will be changed instead. The pace of developments 
will be determined by the factors mentioned above; but that adaptation will oc-
cur is highly likely.  

An explanatory scheme 

In the predominantly agrarian societies of the beginning of our period land 
was, obviously, the main source of wealth and the foundation of social 
security. Economic units were mostly households, consisting of members of 
the nuclear or stem family together with servants and kinsmen staying as a 
transitory phase in their lives. The usual way to acquire land was by 
inheritance26 from one's family. Thus, survival was determined by family 
solidarity. This was not only the case for inheriting children, but also for their 
parents (who, for their survival in old age, depended on children taking over 
the exploitation of the farm) and for the children who did not inherit the farm 
(they were dependent on family production because they lived in on the farm, 
because the money earned by selling the farm's products could buy them an 
entry into a non-agricultural career, or, in the case of daughters, for the dowry 
enabling them to marry).27  

Family solidarity was not much less important for the rising bourgeoisie 
and industrial capitalists. Capital had to be brought together and held together 
at a time when investment credit was much less developed than it is now. 
Trustworthy business partners had to be found in remote places. The problems 
of trust and of financing enterprise could, at least partly, be solved by mar-
riages between the children of (aspiring) capitalists (cf. GOODY 1996). An ac-
cumulation of such marriages led to the formation of networks tying diverse 
families to each other; in the capitalist world from before the rise of the great 
corporations these ties were of the utmost importance for the involved families' 
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property, i.e. including arrangements inter vivos. 
27 See, e.g., BURGUIERE, KLAPISCH-ZUBER, SEGALEN and 

ZONABEND 1986, 59-91, SECCOMBE 1992, and many contributions in 
Journal of Family History. 
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economic success. In this world, marriage was something quite different from 
the formalisation of a personal relationship. It was, in more than one sense, 
family business. 

As a result of the further development of industrial capitalism, land lost its 
central position as the foundation of social security for more and more people. 
It was replaced by wage labour as the primary source of the means of exist-
ence. Wage labour is an individual mode of access to these means; even if la-
bour power is partly a product of family work (by virtue of the worker as a 
child having been cared for and socialised in a family and possibly still being 
cared for by a spouse or cohabitee), it is very well possible for a wage worker 
to thrive as an isolated individual, especially since the risks of not being able to 
work or not to find a buyer for one's labour power are, in most developed capi-
talist societies, covered by a collectivised social security system. This is not to 
the same extent true for entrepreneurs, for although big business could function 
very well without family relations (it does not, but that is another story: comp. 
SCOTT 1979), small enterprises are still, for the same reasons as but somewhat 
less than in the pioneer times of capitalism, dependent on family solidarity 
(comp. GOODY 1996). As a result of this development, the bigger part of the 
population could now survive without family solidarity. In fact -always with 
the exception of the relatively small group of the owners of substantial means 
of production- there would seem to be only one barrier left to complete indivi-
dualisation: the immaturity of the human infant, who requires care to an extent 
tying at least one adult individual to him. This individual (usually the mother) 
is, because of this work of care, severely handicapped in the competition in a 
market economy; barring social security provisions which would fully substi-
tute the state for the father (and which do not prevail anywhere), the fact that 
rearing children is tough work remains a good reason (at least for women) to 
found families. 
  
Keeping this simplified overview of socio-economic developments in mind, 
the general tendencies of change in family law become comprehensible.  

A good starting point for our explanatory scheme are the changes in the 
economic content of marriage; most of the other changes will be seen to follow 
from these. In the nineteenth century regime marriage brought two properties 
together; the fate of these properties was often determined by prenuptial con-
tract. They were to be managed by the husband, but securities were built in to 
safeguard the interests of the wife and her family. The economic rights and du-
ties of the spouses vis-à-vis each other were restricted to, at the most, a mainte-
nance duty for the husband and a duty to cooperate with him for the wife, and 
for at least the first duty enforcement mechanisms were what one could call 
underdeveloped; there was no or only a restricted inheritance right for the sur-
viving spouse. Nowadays, the economic claims of the spouses vis-à-vis each 
other have been multiplied. Whatever their property rights as individuals may 
be, their rights to use and dispose of their income, the marital home and 
durable household goods have become relation oriented and have, as a result, 
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become heavily qualified as individual rights. Enforcement mechanisms have 
been introduced. The inheritance rights of the surviving spouse have been 
extended. This transformation of the economic duties between spouses is to be 
explained by a combination of: a certain loss of function of the old family law 
for the owners of means of production; an increased importance of some form 
of relation oriented family law for the many non-owners of means of 
production; and the extension of democracy. As pointed out above, capitalism 
has become partly defamilialised; the owners of the means of production's 
stakes in family law have gone down. At the same time a huge mass of 
proletarians (in the sense of people who have to earn their living by selling 
their labour power) has been created, who have attained a relatively high level 
of welfare. Proletarianisation in itself would have had no impact on family law, 
for those who have nothing to lose but their chains have nothing to gain from 
family law: economic rights and duties make sense only if there is a material 
substance to which they can apply. It is only because the bigger part of those 
who live off their wage labour have become modestly well-off that a new 
family law has become functional. This new situation of the existence of a 
large "middle group" of people who do not substantially own means of 
production, but still possess quite valuable consumption goods, and whose 
property has been self-acquired instead of inherited, poses new questions re the 
intrafamilial distribution of income and consumption goods. This is obvious 
for the still common case of a gendered division of labour between husband 
and wife, wherein the wife, even if earning an own income, disproportionately 
bears the burden of child care and household work; but it is also the case for 
those instances in which the partners share these burdens equally and, to be 
able to do so, have accepted to curtail their opportunities in the market. In both 
cases, at least one partner has given up individual opportunities for securing 
her material existence with the purpose of taking care of the children (and, to 
some extent, of the other partner); this is, in an otherwise individualised 
society, only workable inasfar as the nuclear family functions as a social 
security device which redistributes the income acquired by market 
participation.  

It has regularly been pointed out that the provision of social security and 
diverse welfare rights by the state is a functional substitute for family solidarity 
and that it is therefore to be expected that the growth of welfare claims against 
the state would go hand in hand with a loss of functionality of family law and a 
deinstitutionalisation of marriage (e.g., HEYVAERT 1979-1980, GLENDON 
1981). According to the logic of this argument, the new family law centered on 
household solidarity might itself be a transitory phenomenon on the way to a 
situation in which family law would have lost most of its significance, its func-
tions being taken over by the state. It has in the meantime become clear that 
there are limits to the extension of welfare rights, which does not impugn the 
argument, but raises doubts about the prediction of the withering away of fami-
ly law. But one can also doubt the argument itself. First, those best protected 
by state financed social security law are those (mostly men) well integrated in 
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the exchange economy; the ones who need family law protection the most are 
those (most of the time women, and of course children) who are not well inte-
grated in this economy. Secondly, the state, inasfar as it guarantees social secu-
rity to all, only guarantees a minimum, sufficient to survive, but certainly not 
covering most social needs or allowing for full social integration; even if fami-
ly law can offer more only in a minority of cases (comp. the contribution of 
VAN HOUTTE in this reader), it is a significant instrument of social security 
for the families of the well-off salaried, and an instrument for which there is no 
functional substitute. Although family law and the welfare state have the same 
basic function of guaranteeing social security, they are not simply functional 
alternatives, but to a considerable extent fulfil the said function for different 
groups.  

If the above specifies the economic conditions for the creation of new eco-
nomic rights and duties between the spouses, these conditions were not yet 
sufficient to ensure changes in family law. The extension of democracy was 
the political condition under which the new configuration of interests could 
give rise to a new family law; in the absence of a democracy in which these 
interests could find a representation, there would not have been much of an 
incentive to reform family law. (It should be pointed out, however, that the 
necessity of making compromises, which is a daily fact of life in most 
democracies, may have slackened the pace of reform in some countries -a fact 
which might contribute to an explanation of the special position of 
Scandinavian law, since it appears that Scandinavian democracies are 
characterised by a greater degree of consensus and thus a lesser degree of 
having to work out contorted compromises than other European democracies 
[cf. BATTAIL, BOYER and FOURNIER 1992]).28 
Once one knows how and why the economic content of marriage has changed, 
other changes in family law become comprehensible. Any marriage system has 
to cope with the problem of the breakdown of relations, and the question is 
especially poignant in the modern case, in which marriage is tied to the ideal of 
romantic love. As long as husband and wife are tied to farm and land because 
there is no realistic alternative for survival, the divorce question does not arise: 
whether husband and wife like each other or not, voluntary separation is out of 
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claim in the main text stands inasfar as one compares a generalised 
democracy to a census democracy. Modern dictatorships (such as Soviet 
communism or Nazism) on the contrary may be quite innovative in their 
institutional reforms (as one can gather from the 1926 Russian family code 
[see DAVID and HAZARD 1954, 295-297] or even, to a lesser extent, 
from the German divorce law of 1938 [see PHILLIPS 1988, 549-550]), 
since they are much less hindered by the need to take all interests and 
opinions into account. On the other hand, and for exactly the same reason, 
it is far less obvious than in a democracy that they will adapt legislation to 
new social needs.  
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the question. But once economic alternatives arise, first with urbanisation, and 
then, exponentially, with the development of capitalism, or simply, in an 
agricultural context, because one's family is so rich that she could afford to 
take back an unhappily married daughter, it becomes unavoidable that 
marriage breakdowns occur and that pressures emerge to give an institutional 
form (in general: divorce) to the consequences of the breakdown. These pres-
sures will be withstood as long as there are weighty interests to do so: as long 
as marriage was a way of bringing together land or capital or of forging politi-
cal or business alliances, access to divorce could be expected to be highly re-
stricted, because the fate of the marriage was not important for the spouses 
alone, but was of the highest economic importance to their families. The fami-
lies exercised control over the access to marriage (and, since only marriage 
children were legitimate, thereby also over the access of children to families), 
undoubtedly to a large extent by economic pressure, but also with the support 
of family law rules extending paternal authority beyond the age of majority. It 
would have been illogical to leave it to the emotions of the spouses to decide 
whether a complex family alliance was allowed to survive or not. The only 
way of preventing catastrophes of the kind was to have a tight divorce law; the 
only functional alternative I can think of would have been an extension of 
paternal authority to the married and without age limits, but this alternative 
would at the same time have been inferior, because it would have contained no 
solution for the (until the early twentieth century quite frequent) case of a 
(relatively early) decease of the father and would have been a hindrance of 
married sons' management of their household economy, and more difficult to 
maintain, because it would unavoidably have exacerbated the generation 
conflict. It is worth to point out that the functional optimum did not lie in a 
simple prohibition of divorce under all circumstances, for there were always 
bound to be situations in which a marriage had become both unbearable to the 
spouses and deleterious to the interests of one or both of the families. The 
functional optimum was something like divorce under strict conditions, and it 
was in fact approached in most legal systems, even in those Southern countries 
where divorce as such was unknown, for there the nullity of marriage, in the 
canon law tradition construed quite broadly, could be used as a functional 
alternative to divorce.  

With the defamilialisation of capitalism and the economic loss of impor-
tance of landed property, the interests weighing against an easy divorce 
became weaker. The relaxation of divorce law was still upheld for a time by 
the temporary generalisation of the model of marriage as a union of the 
husband-provider and the wife-housekeeper -a model which made the wife 
wholly dependent on the husband and thus implied a strong argument against 
easy divorce. Once this model itself had broken down, divorce was liberalised 
as far as conditions and procedures were concerned. That it was not liberalised 
as to its consequences (which nowadays often can weigh on both partners, as 
opposed to the earlier days of fault divorce, when at least the innocent ex-
spouse was freed of all marital duties) is perfectly in tune with the new social 
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security functions of marriage: there would be no social security if a full and 
rapid exit from the relation were possible and each partner could simply take 
his assets with him upon ending the relation.  

The nearly completed tendency towards the deconstruction of the distinc-
tion between legitimate and illegitimate children can be explained within the 
same logic. As long as marriages were elements in family strategies and ways 
of planning the transmission of the means of production to the next genera-
tion(s), it would have been highly inconvenient to have these strategies coun-
tered by the claims of children from unplanned unions. Had these children, in 
many cases the result of a sexual relation between a man from a wealthy and a 
woman from a poor family, had equal rights, they would have been burdens to 
a family (and have disturbed its economic strategies) without this family get-
ting anything out of the bargain. The whole point of controlling the entry into 
marriage and of restricting divorce would have been lost if the offspring of un-
controllable liaisons would have been allowed to lay claims on the family 
property. As the said family strategies became less and less important, the 
rights of children born out of wedlock could be extended. (It should be noted 
that the negative consequences of illegitimacy in the field of inheritance law 
have been discarded only at a time when inheritances, for the overwhelming 
majority of children, have lost both their social security and their status found-
ing function, and have been substituted by a good education and agood 
preparation for the labour market.) 

What remains of the old distinction between legitimate and illegitimate 
children is mainly the benefit of the paternity rule: the children of a marriage 
have a father without having to prove anything, which is not necessarily the 
case for children born out of wedlock (albeit that even this distinction has been 
weakened by the facilitation of paternity contestations). This is less an archaic 
remnant still to be washed away by the tides of progress than a rule which sur-
vives in the interests of children: without it the position of children born from a 
marriage would be less secure, and the position of the other children no more 
secure than it is now. 
As a result of the abolition of the penalties for adultery and of the introduction 
of no fault divorce the sexual duties of the spouses (fidelity, the duty to have 
sexual relations) tend to become sanctionless. This is concomitant with the 
breakdown of the distinction between legitimacy and illegitimacy: if all child-
ren have the same rights versus their natural parents, whatever the civil status 
of these may be, an important rationale for sanctioning adultery disappears. 

If the main function of marriage in present days is the social security of the 
nuclear group, then there is not much ground anymore to distinguish between 
marriage and cohabitation. What matters is the factual existence and function-
ing of the nuclear group, not its formal character. There are no compelling 
reasons anymore to withhold legal consequences from the fact of cohabitation. 
There may be policy reasons, though, leading the state to differentiate between 
married and unmarried cohabitation, e.g. in those cases where a marriage and a 
cohabitation enter into competition and where one might prefer to give priority 
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to the partner and children to whom the first engagement was taken (just as one 
might prefer to privilege the present household formation over the former one). 
Inasfar as the social security union is not anymore necessarily supposed to go 
hand in hand with a specific division of labour by gender (as is suggested by 
the egalisation of all rights and duties of husbands and wives), there would not 
seem to be good reasons not to institutionalise micro-level social security ar-
rangements between people of the same gender either; though, since such 
couples will usually be childless and thus will not need to develop a division of 
labour designed to take care of children, there would not seem to be a compel-
ling reason either to subject their relation to an institutional arrangement de-
signed, a.o., to take care of exactly the problem of the dependency of children.  

The main reforms of inheritance law exactly fit the foregoing scheme. This 
has already been made clear with regard to the status of children born out of 
wedlock. It also holds true for the extension of inheritance rights to the surviv-
ing spouse: since inheritances have lost their function as the foundation of 
existence for the next generation, they have become available as an element of 
social security for the widow; and since it has become unusual that the wife, 
upon marriage, is provided with a protected property of her own stemming 
from her family of origin, such as a dowry or trust, inheritance from the 
husbandhas become more of a necessity. 

The changes in the structure of authority within marriage are a conse-
quence, not so much of changes in the social function of marriage, but of 
changes in the economic position of women: inasfar as women have their own, 
individual sources of income and enter the labour market as men do, it is 
hardly tenable to keep them subordinated within marriage; and, in fact, the 
logic of the market demands that they can make their own decisions and that 
the allocation of their labour power should not be subject to husbands' arbitrary 
choices. It could be objected that this logic was already in place in the 
nineteenth century and at that time did not lead to the abolition of women's 
subordination. But this can easily be explained: nineteenth century family law 
was a device for the propertied only and it was no concern of the family law 
how proletarians organised their life; and proletarian husbands did not need the 
law to keep them from withholding their wives' labour power from the market, 
for the harsh dictates of economic need did not allow them this option anyway; 
finally, in all legal systems exceptions to the wife's legal incapacity were 
provided for so as to enable bourgeois wives to engage in trade. 

Husbands' and wives' formal equality will still, in many cases, coexist with 
inegalitarian life arrangements and a division of labour by gender; but this does 
not make legal equality dysfunctional. On the contrary, the present 
combination of equal rights with elaborate solidarity duties allows for the 
accommodation of quite diverse life arrangements: it is obviously compatible 
with egalitarian relations, but just as well with a division of tasks in which the 
husband is the main provider and the wife the homemaker (or vice versa). The 
gender neutral rules defining an autonomy of the spouses (such as the right to 
choose their own profession or to cash their own income) are meaningless for 
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the spouse who is not in a position to exercise this autonomy (because, e.g., 
she does not have a job or an income) and therefore do not impede 
inegalitarian practices; and the gender neutral rules prescribing solidarity (such 
as the duty to contribute to household expenses) are perfectly applicable to all 
couples, whatever their division of labour. The considerable advantage of the 
gender neutrality of the rules is that, contrary to rules giving decision taking 
priority to one party, they are compatible with all the varied lifestyles which at 
present exist besides each other (gender neutral divisions of labour, households 
with a housewife or houseman, and all the intermediate forms) and with the 
different divisions of labour the same couple may go through in different 
phases of the lifecycle -although gender neutrality will obviously produce 
different effects in different divisions of labour.  

If all the foregoing legal changes can be functionally explained by the 
emergence of a new family type, this might appear not to be the case for the 
tendency to recognise and institutionalise polygamy. For if legal claims can be 
made against the same person in more than one family unit, the social security 
of all family units involved might be thereby threatened; and that surely is 
dysfunctional for the new family type. It is, however, an inevitable by-product 
of other tendencies: if divorce is easy, but the dissolved marriage still survives 
in some of its economic consequences, if unmarried cohabitation is 
tendentially institutionalised, and if one can simultaneously have legitimate 
children with a spouse and with a lover, then the situations in which marriage-
like claims against the same person can be made by several partners and by 
children from different relations are bound to multiply.  
  
It remains to be explained (i) why the bulk of the reforms, except in the Scan-
dinavian countries, has come so late, (ii) whence the national differences. 

The explanation of (i) follows from the above scheme in a straightforward 
way. The changes in family law are not simply a consequence of the 
emergence of industrial capitalism, with its tendency to reduce people to 
individuals competing in the market; if it were that simple, family law should 
have been deinstitutionalised much earlier, more radically and in the first place 
in the countries where industrial capitalism knew its first triumphs, i.e. 
England and Belgium. The limits of deinstitutionalisation are to be found in the 
vulnerability of human children, who have to be cared for for a long time and 
who remain economically dependent for a still much longer time. As long as 
the burden this places on mothers is not fully socialised, the institutions of 
paternity and marriage (or: institutionalised cohabitation) remain necessary. 
The apparent tardiness of legal change is to be explained by three factors 
inherent in the above scheme:  
- the important role of family capital and family alliances in the development 

of capitalism in the nineteenth century, especially in the countries where 
capitalism knew an early development;  

- the fact that proletarianisation in itself was not sufficient to exert pressure 
towards a new family law, but only became so when groups of wage work-
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ers attained welfare levels high enough for wives to give up wage work and 
for the households to acquire durable consumption goods; it was only after 
these conditions had been fulfilled (and in most instances they were to be 
fulfilled only after World War II), that a new family law, oriented towards 
income management and the use of consumption goods in the nuclear fami-
ly, became functional;  

- the emergence of the political conditions (in general: extended democracy 
as compared to census democracy) under which these interests would be 
translated into new legal rules.  

 
National differences are far too manifold to try to tackle their explanation here. 
Some of them can easily be integrated in the main explanatory scheme; thus, 
the late and incomplete liberalisation of family law in the countries of Southern 
Europe could be seen as a result of the survival of a large agricultural sector, 
until recently still partly characterised by precapitalist production relations. 
Others must be explained by reference to variables falling outside the ambit of 
the scheme; thus, the comparative laxity of Prussian divorce law in the 
eighteenth and nineteenth centuries might be attributed to the Prussian regime's 
pronatalist policies (cp. chapter 1.1 and footnote 8). 

Some words at least must be said about Scandinavian peculiarism. How to 
explain the early liberalisation of divorce, granting of gender equality, exten-
sion of children's rights and of state control on the exercise of parental authori-
ty in the Scandinavian countries, the more recent institutionalisation of unmar-
ried cohabitation, even for same gender couples, and the radicality with which 
these reforms have been pursued, at least compared to other European coun-
tries? I will concentrate on Sweden, in many instances the forerunner in these 
developments. 

In a sense, the explanation follows in a straightforward way from the above 
scheme. What is special about Sweden is not the nature of the reforms its fami-
ly law has undergone -for all have evolved in the same direction- but the fact 
that these reforms have not been slowed down as they have been in more 
southern countries. An attempt at explanation should therefore in the first place 
look to the absence in Sweden of the causal elements at work in other cases. A 
short comparison with Belgium, an early entrant into industrial capitalism, 
might be illuminating. 

Three crucial differences might account for the differential development of 
family law in the two countries: 
1. The family has retained much less of a function in production relations in 

Sweden than in Belgium. Industrialisation and capitalism were early 
comers in Belgium; most enterprises started out as family enterprises, and 
the Belgian economy remains quite open to small and middle-sized enter-
prises built on family capital and often on the work of family members; kin 
ties still play a significant role in the allocation of pivotal functions in the 
market economy. Industrialisation and capitalism came comparatively late 
to Sweden, were from the beginning more influenced by the state, and led 
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swiftly to a high degree of capital concentration; the family had only a 
marginal role to play in this economic development (BATTAIL, BOYER 
and FOURNIER 1992). Thus, a relatively strong marriage institution still 
finds some rationale in Belgium in the intertwining of family and property 
relations, whereas this rationale has nearly vanished in Sweden. 

2. Although Sweden has a very effective system of the enforcement of the 
economic duties of parents (GLENDON 1987), family law is a much less 
needed form of protection of women and children against the risks of the 
breakdown of the partner relation in Sweden than it is in Belgium. There 
are two grounds for this. First, Swedish women are nearly all in employ-
ment and have thus, even if they have a worse labour market position than 
men and many of them only work part time, some measure of financial in-
dependence; in Belgium, housewives still make up a significant proportion 
of the population. Secondly, abandoned partners' and children's risks are 
partly covered by welfare provisions in Sweden, but not in Belgium 
(SCHEIWE 1996, 283-284). This last point can also explain the extent of 
state intervention in the exercise of parental rights in Sweden (see chapter 
1.2): the more the state directly takes care of children, the more it will feel 
itself legitimised (and will be felt by people to be legitimised) to interfere 
in their upbringing. 

3. Christian views on sexuality and the family could not have the same influ-
ence on the legal rules in Sweden as in Belgium. The Catholic Church in 
Belgium is independent of the state, has independent means of existence 
and independent infrastructures, whereas the Protestant Church in Sweden 
is incorporated within the state. This leaves the Catholic Church in a much 
stronger position to exercise an influence on the public opinion and to pre-
sent itself as an (ideological) alternative to the state -a position fairly easy 
to take in Belgium, because the state is widely (and for good reasons) dis-
trusted. The strength of the Catholic Church in Belgium is reinforced by 
the central position of Christian Democracy in the political system. Over 
the twentieth century, Belgium has nearly always been governed by 
coalition governments including Christian Democracy; this party is, 
whatever its size, nigh indispensable in Belgian politics, because the 
differences between Liberals and Social Democrats with regard to 
economic and social policy make it practically impossible for them to form 
a coalition excluding Christian Democracy. The Swedish reforms of family 
law were not confronted with an obstacle of this kind and could proceed 
with fewer needs for compromise. 
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J. Van Houtte 

Familierecht en familierealiteit 
Een rechtssociologische en paradigmatische benadering 

 

Inleiding 

Na studies in de rechten en een doctoraat in de politieke en sociale weten-
schappen met een godsdienstsociologisch onderwerp was ik drie jaar 
werkzaam als onderzoeker in het nieuw opgericht Centrum voor Bevolkings- 
en Gezinsstudiën. Gezinssociologisch onderzoek vond ik bijzonder boeiend. 
Vanuit mijn juridische opleiding werd ik later aangezet om de 
gezinswerkelijkheid met het recht te confronteren. Dit leidde dan tot de 
oprichting van het Centrum voor Rechtssociologie te Antwerpen. De 
problematische confrontatie tussen recht en dagelijkse sociale werkelijkheid 
vormde het uitgangspunt van het rechtssociologisch onderzoek dat aan dit 
centrum verricht werd. Dit werd geëxpliciteerd in een soort intentieverklaring 
van het Centrum voor Rechtssociologie in het boek Behoeftige bejaarden en 
onderhoudsplichtige kinderen (Van Houtte en Breda, 1976: 265): 
 

“Van talrijke zijden wordt geklaagd over de sociale vervreemding van het recht, dat 
een eigen leven zou leiden, los van de sociale werkelijkheid. De maatschappij zou 
daardoor een nuttige ondersteuning verliezen, terwijl het recht zelf tot een 
“Fremdkörper” zonder sociaal nut verwordt. De socioloog zal zich tot taak stellen 
na te gaan, in welke mate dergelijke “sociale vervreemding” empirisch opgespoord 
kan worden. Discrepanties tussen hedendaags recht en sociale realiteit dienen echter 
als normaal beschouwd te worden. Zolang sociale relaties door zeden en gebruiken 
genormeerd worden, vallen de normen moeilijk van de betrekkingen en de 
verhoudingen te onderscheiden en kennen zij blijkbaar geen autonome evolutie. 
Wanneer echter de sociale relaties door formele regels geregeld worden, zijn discre-
panties wel te verwachten ... Het Centrum voor Rechtssociologie wil ertoe bijdragen 
recht en maatschappij beter op mekaar te betrekken door zich toe te leggen op het 
bevorderen van de nodige inzichten en het verzamelen van de relevante empirische 
gegevens. ... Het Centrum voor Rechtssociologie verkoos meer in het bijzonder zich 
toe te leggen op die juridische regelingen en constructies die betrekking hebben op 
het dagelijks leven van de gemiddelde burger. Als breed domein van onderzoek 
werd dan ook het burgerlijk recht gekozen. Belangrijke aangelegenheden als 
geboorte en dood, eigendom, man-vrouwverhouding, ouder-kindrelatie komen 
daarin aan bod. Vervreemding tussen leven en recht zijn in deze sfeer erg te 
betreuren, daar het iedereen zonder uitzondering persoonlijk raakt”. 

 
De discrepanties tussen recht en samenleving, de ‘vervreemding tussen leven 
en recht’ zoals het toen genoemd werd, daar draaide het onderzoek van bij de 



96 J. Van Houtte 

oprichting van het CRS dus om. Die discrepanties kunnen, ruw gesteld, twee 
vormen aannemen. Aan de ene kant kan het recht om de één of andere reden 
onuitvoerbaar zijn, of aan haar doel voorbijschieten, of resulteren in 
onvermoede en onwenselijke nevengevolgen, kortom: het recht kan ineffectief 
zijn. Aan de andere kant kan het recht, en de rechtsinstituties, de uitdrukking 
zijn van een moraal- en rechtsgevoelen dat niet langer (of nog niet) strookt met 
wat door grote groepen in de samenleving als wenselijk wordt ervaren. In dat 
geval is het recht sociaal inadekwaat. Voorbeelden van dit laatste vonden en 
vinden we op vele plaatsen in het recht, en zeker in het familierecht. 
Regelingen uit het familierecht gaan in België soms voor een belangrijk deel 
terug naar de tijd van de Code Civil (1804). De toenmalige wetgever ontwierp 
ze om een oplossing te vinden voor bepaalde sociale noden. Hij deed het 
vanuit een eigen tijdsgebonden perspectief en probeerde aan te sluiten bij de 
toenmalige waarden en structuur zoals hij die percipieerde. Na bijna 200 jaar 
zijn de maatschappelijke waarden en structuren sterk veranderd. De vraag is 
dan of de toenmalig ontworpen regelingen nog passen in het huidig socio-
cultureel systeem. En, sociologisch wellicht nog interessanter: door welke 
veranderingen van de maatschappelijke waardensystemen en structuren 
worden zij eventueel ondergraven?  

Die gemakkelijk te stellen maar moeilijk te beantwoorden effectiviteits- en 
sociale adekwaatheidsvragen lagen en liggen aan de basis van onze onderzoe-
ken naar diverse instituten van het gezinsrecht - zowel het onderzoek naar on-
derhoudsplicht (tussen bejaarde ouders en volwassen kinderen, en tussen (ex-
)echtgenoten), als naar de huwelijks- en adoptiewetgeving. We hebben daar el-
ders uitvoerig over gerapporteerd (zie bibliografie). Hier willen we de paradig-
matische samenhang verduidelijken van deze studies. Het paragdima dat aan 
de basis ligt van de vier genoemde studies is eenvoudig. Dat hoort ook zo voor 
een paradigma, dat immers niets anders is dan een grondmetafoor die het den-
ken richt en inspireert (en soms ook wel misleidt). In zijn meest simpele vorm 
kan dit paradigma als volgt worden geformuleerd. Het recht is als een reisgezel 
die nu eens vooruitloopt om de richting aan te geven, zich dan weer mengt in 
de groep, en ook wel eens achterna komt gehinkt zodat de groep wordt opge-
houden. De metafoor spreekt voor zich. Het recht kan twee gedaanten aanne-
men. Het kan de sociale processen waaruit het is voortgekomen en waarbinnen 
het fungeert begeleiden, sturen en vorm geven. Maar het kan deze sociale pro-
cessen ook afremmen of bemoeilijken, of de groep op een dwaalspoor brengen. 
Kortom, het recht kan als een reisgezel ‘vooroplopen’ of het kan ‘achterna hin-
ken’. Deze simpele beeldspraak lijkt naïef, maar drukt op een uiterst gecom-
primeerde manier een belangrijk inzicht uit in de dialectiek van het recht.  
1) Recht, in ieder geval het moderne recht, regelt niet enkel maar stuurt ook. 

Het ordent niet enkel, maar leidt. Het geeft een richting aan. Dit kan niet 
genoeg benadrukt worden. Modern recht heeft een ingenieursdimensie: zij 
plant en ontwerpt. Iedere moderne rechtsregel bevat, op het moment van 
zijn totstandkoming, een toekomstdimensie: ‘zo zal/moet het zijn’. Dit as-
pect van het recht wordt goed gevat door het beeld van de reisgezel die, 
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met plan en kompas in de hand, vooruit loopt en richting aan de groep 
probeert te geven. 

2) Normen zijn altijd ook sedimenten van het verleden. Zij weerspiegelen on-
vermijdelijk de cultuur en de sociale context van het moment van hun tot-
standkoming. In die zin hinkt het recht bijna onvermijdelijk ook altijd ach-
ter de sociale werkelijkheid aan, als een vermoeide en zeurende reisgezel 
waar de groep telkens weer op moet wachten. 

3) Volledigheidshalve vermelden we ook het derde denkspoor dat het para-
digma toelaat. Het recht mag dan al een regelende en sturende functie ver-
vullen en het mag in grote mate vastgelegd zijn, toch ontleent het altijd pas 
zijn betekenis aan de sociale processen waarbinnen het gestalte krijgt en 
gebruikt wordt. Om Wittgenstein te parafraseren: ‘de regel is zijn toepas-
sing’. Het recht kan dus nooit los gezien worden van de interactiecontext, 
het taalspel zo je wil, waarbinnen het wordt toegepast. Dit aspect van het 
recht wordt uitgedrukt door het beeld van het reisgezelschap dat bij weg-
splitsingen bespreekt welke kant het uit moet, onderhandelt, palavert, en 
dan uiteindelijk een beslissing neemt die als richtinggevend, dus normatief 
bindend, voor de hele groep wordt beschouwd. 

 
Deze drie aspecten van het recht hoeven niet in iedere rechtssociologische ana-
lyse evenveel aandacht te krijgen. Nu eens zal het ene, dan weer het andere as-
pect van meer belang zijn. Maar de metafoor van het reisgezelschap heeft het 
voordeel dat het de dialectische verhouding van het recht tot de sociale werke-
lijkheid in zijn verschillende momenten vat. Het derde moment is bij uitstek 
geschikt voor een hermeneutische analyse. Daaraan hebben we in ons onder-
zoek nauwelijks aandacht besteed. Niet omdat dit aspect minder belangrijk zou 
zijn, maar omdat de door ons gehanteerde methodes van empirisch onderzoek 
zich simpelweg niet goed lenen voor zulke analyse. In ons onderzoek hebben 
we ons vooral gericht op het eerste en het tweede: het recht als ‘reisleider’, dus 
als sturende factor, en het recht dat achterna hinkt. We zullen dit nu illustreren 
aan de hand van enkele concrete voorbeelden uit ons onderzoek naar het fami-
lierecht.  

1. Het paradigma “het recht hinkt de sociale werkelijkheid na” 

De Napoleontische formulering van onderhoudsplicht (zowel tussen bejaarde 
ouders en volwassen kinderen als tussen (ex-)echtgenoten) kan maar begrepen 
worden binnen een maatschappelijke context van relatief stabiele gezins- en 
familiebanden. Zodra deze sociale banden hun exclusiviteit of zelfs maar hun 
vanzelfsprekendheid verliezen, bestaat de kans dat het instituut van de onder-
houdsplicht op gespannen voet komt te staan met de diverse vormen van feite-
lijk samenleven en de (nieuwe?) vormen van solidariteit die daar eventueel 
mee samenhangen. Ons onderzoek naar de onderhoudsplicht (zie o.m. Van 
Houtte en Breda, 1976; Van Houtte en Breda, 1978; De Vocht, Van Houtte en 
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Verhoeven, 1978; Van Houtte en De Vocht, 1982, Guillaume, Maddens, 
Bawin en Van Houtte, 1987 en 1988; Bawin, Van Houtte e.a., 1989; Van 
Houtte, 1991; Maddens en Van Houtte, 1992) vormt derhalve een mooie 
illustratie van het paradigmatische uitgangspunt dat rechtsnormen de sociale 
ontwikkeling soms achterna hinken. Twee vragen staan daarbij centraal: de 
vraag naar de effectiviteit en naar de sociale adekwaatheid. We behandelen ze 
achtereenvolgens voor de onderhoudsplicht tussen bejaarde ouders en kinderen 
en voor de onderhoudsplicht tussen (ex-)echtgenoten.  

1.1. Is de onderhoudsplicht tussen bejaarde ouders en volwassen kinderen een 
achterhaald rechtsinstituut? 

1.1.1. Is het rechtsinstituut effectief? 
Het rechtsinstituut van de wederkerige onderhoudsplicht tussen ouders en kin-
deren in de Code Napoleon geeft gestalte aan de familiesolidariteit (Van 
Houtte, Breda, 1976). Wanneer men zich toespitst op de concrete werking van 
het rechtsinstituut, komt men gewoonlijk terecht bij de financiële ondersteu-
ning van bejaarde ouders door hun kinderen. Dit is nog meer het geval 
wanneer de coërcitieve werking ervan onder ogen wordt genomen. De 
achtergrond hiervoor moet wellicht gezocht worden in de economisch zwakke 
positie van de bejaarde. De coërcitieve werking veronderstelt de tussenkomst 
van de rechter of publieke instantie die een oplossing voor het probleem op 
basis van een rechtsregel oplegt. Daartegenover staat de niet-coërcitieve: de 
rechtsregel functioneert als model voor het gedrag van de rechtsonderhorigen.  

De wetgever van de Code Civil wou dat het rechtsinstituut van de onder-
houdsplicht de bestaanszekerheid van bejaarde ouders zou waarborgen. Speelt 
het nu nog deze rol op een efficiënte wijze?  

De rechtsregel van alimentatieplicht gaf weinig aanleiding tot rechtsvorde-
ringen rechtstreeks voor de vrederechter. Veel frequenter werd deze regel on-
rechtstreeks door het OCMW als dwangmiddel gebruikt. Zoals bekend zijn de 
gemeentelijke OCMW’s verplicht steun te verlenen aan iedere persoon die 
dringend en noodzakelijk bijstand behoeft en zich op het grondgebied van de 
gemeente bevindt. De steun blijft echter niet altijd ten laste van het OCMW dat 
ze verleende. Het steunverlenend Centrum kan de kosten verhalen op degene 
die aan de ondersteunde onderhoud verschuldigd is, dus ook eventueel op de 
descendent(en). Die mogelijkheid werd, ten tijde van het onderzoek, tamelijk 
veel toegepast. En in het overgrote deel van de gevallen leidde dit niet tot een 
rechtsgeding: bijna alle descendenten betaalden vrijwillig. De bijdrage van de 
descendenten in het waarborgen van het onderhoud van hun bejaarde ouders is 
relatief gering. In het algemeen blijft de bijdrage van de descendenten heel wat 
kleiner dan deze van het OCMW om het inkomenstekort van de ascendent te-
niet te doen (de bijdrage van de ascendenten bedroeg ruwweg één derde van de 
OCMW-uitkering). 
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De kern van het onderzoek bestond uit het nagaan van de repercussies van 
het opleggen van een onderhoudsgeld. Op grond van interviews met maat-
schappelijke werkers van het OCMW Antwerpen kon daarvan een vrij scherp 
beeld worden bekomen. Daaruit bleek dat het initiatief om alimentatiegeld te 
vorderen in het algemeen noch door de kinderen noch door de ouders op prijs 
werd gesteld. Bij financiële ondersteuning van de bejaarde door het OCMW 
zal zij de bejaarde betalen wat hij nodig heeft na aftrek van wat de 
onderhoudsplichtige dient te betalen. Het blijkt nu dat deze laatste niet of 
onvoldoende betaalt. De ascendent laat maar betijen met het gevolg dat 
zijn/haar financiële situatie er op achteruit gaat. Wanneer de bejaarde in een 
instelling geplaatst is, betaalt het OCMW het volledig bedrag nodig voor 
onderhoud en verzorging, en vordert een deel van de onderhoudsplichtige 
terug. Men stelde nu vast dat geplaatste bejaarden hun door het OCMW 
verstrekte zakgeld uitdelen aan hun bezoekende kleinkinderen om zo hun 
genegenheid te winnen en het ‘onderhoudsgeld’ te compenseren. 
Maatschappelijk werkers menen dan ook dat het opleggen van een 
onderhoudsgeld door dit alles negatieve repercussies heeft op de familiale 
verhoudingen van bejaarden wier situatie reeds precair is.  

De conclusie luidde dan ook dat de juridische regeling van de alimentatie-
plicht tussen ascendenten en descendenten lang niet effectief was. Die regeling 
wil de ouders het recht geven hun kinderen aan te spreken om een bestaansze-
kerheid te helpen waarborgen. Maar, zo bleek, ouders maken daarvan zo goed 
als geen gebruik. Onderhoudsplicht wordt enkel gehanteerd door een publieke 
ondersteuningsinstantie om een klein deel van het bestede geld inzake levens-
minimum terug te winnen en misschien nog meer om de steunfunctie af te 
remmen (de mogelijkheid dat het OCMW hun onderhoudsplichtige kinderen 
zou aanspreken, weerhoudt bejaarde ouders ervan om bij het OCMW steun te 
vragen). Kortom, onderhoudsgeld blijft bij bestaanswaarborging marginaal, 
wordt tegen de wil van de ouders gevorderd en schaadt de familierelaties. 
 
1.1.2. Past het rechtsinstituut in de huidige socio-culturele context? 
Wanneer het rechtsinstituut van de alimentatieplicht geprojecteerd wordt op 
geschetste familiale realiteit, dan is er op het eerste gezicht geen fundamentele 
discrepantie tussen beide vast te stellen. Uit tal van onderzoek blijkt immers 
dat heden ten dage de wederzijdse solidariteit tussen ouders en kinderen nog 
een concrete realiteit betekent, zowel op het vlak van de gedragingen als van 
de waardebeleving. 

De vraag rijst echter of in een samenleving waar de sociale verhoudingen 
meer geprivatiseerd zijn de wederzijdse ondersteuningsplicht in het BW moet 
opgenomen worden met een uitloper, het verhaalrecht. Hieromtrent is geen 
eensgezindheid. Volgens sommigen moet in de huidige welzijnsstaat deze de 
hulp in nood voor zijn burgers voor zijn rekening nemen. De morele plicht tot 
solidariteit blijft buiten de rechtssfeer. Volgens anderen wordt de regel van de 
onderhoudslicht best in het BW behouden zelfs wanneer weinig burgers zich 
voor de rechter erop beroepen. Het burgerlijk rechtsinstituut van de alimentatie 
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mag men immers niet reduceren tot zijn coërcitieve werking, hoe belangrijk 
deze ook weze. Het heeft ook een symbolische functie in de mate dat het ver-
wijst naar nog beleefde zedelijke beginselen en allen laat participeren aan een 
nog levend waardebesef. Doch terzelfder tijd staat vast dat regelmatige finan-
ciële hulp weinig voorkwam en door velen niet meer als dwingende plicht 
wordt ervaren. In een welzijnsstaat wordt deze laatste grotendeels verantwoor-
delijk geacht voor de bestaanszekerheid van zijn burgers. In die omstandighe-
den zou de toepassing van de rechtsregel ‘alimentatieplicht’ wel ‘ex aequo et 
bono’ en niet automatisch-mechanisch, zoals in het BW voorzien, moeten wor-
den toegepast. Wanneer de onderhoudsplichtige kan bewijzen dat er geen spra-
ke was van een reële familiale relatie met de ander die een onderhoudsgeld 
eist, zou de rechter geen onderhoudsgeld dienen toe te kennen. Ook moet de 
onderhoudsgerechtigde eerst aanspraak maken op mogelijke sociale uitkerin-
gen en steungelden. 

Of het verhaalrecht van de OCMW dient behouden is een andere vraag. 
Wie tegen het behoud van de onderhoudsplicht in het BW is, is uiteraard tegen 
het verhaalrecht. Onder de voorstanders van het behoud van de onderhouds-
plicht in het BW zullen zeker tendenzen onderscheiden worden. Wie overtuigd 
is dat de gemeenschap iedere burger een levensminimum moet garanderen zal 
tegen het verhaalrecht zijn. Mogelijke misbruiken moet men maar erbij nemen. 
Deze laatste kunnen door de overheid met aangepaste maatregelen efficiënt 
worden bestreden. Zo kan men bijvoorbeeld de opname in bejaardentehuizen, 
door de overheid gefinancierd of gesubsidieerd, beheersen door ze te beperken 
tot werkelijke noodgevallen. Tegenstanders van het verhaalrecht zijn bijzonder 
gevoelig voor argumenten aangebracht door de sociale werkers. De noodzaak 
om bloedverwanten financieel aan te spreken of de wetenschap dat verhaal 
plaatsvindt, is beschamend voor de behoeftigen, meer speciaal voor de ouders. 
Het schaadt de goede relaties bejaarden/kinderen, wat bijzonder pijnlijk is, 
aangezien dergelijke goede relaties van uitzonderlijke betekenis zijn voor het 
psychisch evenwicht en welzijn van bejaarden. Daarbij komt dat de hulpverle-
nende instantie, die verhaal uitoefent, door deze daad haar hulpverlenende 
functie schaadt. Deze daad zal immers door de bejaarden als repressief worden 
gepercipieerd. Daarenboven rijst de vraag of het vele werk en de kosten, die de 
uitoefening van het verhaalrecht met zich meebrengt, het rendement ervan niet 
sterk problematisch maken. 

Wie voorstander is van het subsidiariteitsbeginsel van de gemeenschaps-
verantwoordelijkheid voert andere argumenten aan. Kinderen dienen in de eer-
ste plaats financieel verantwoordelijk te blijven voor het garanderen van het le-
vensminimum in geval van behoeftigheid. Het verhaalrecht dient behouden te 
worden. Mede omdat de afschaffing van het verhaalrecht aan de gemeenschap 
een extra last zou opleggen. Daarenboven zouden de morele plichten die bij 
het bloedverwantschap horen, worden ondermijnd. 
 
Recente hervormingen in het domein van steunverlening door de overheid slui-
ten aan bij de twee besproken standpunten. De Nederlandse Algemene Bij-
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standswet van 1963, die op 1 februari 1965 van kracht werd, heeft principieel 
het beginsel van subsidiariteit van de overheid prijsgegeven en het verhaalrecht 
ten aanzien van meerderjarige descendenten opgeheven. 

In de Franse Code de la Famille van 1956 werd het recht op sociale hulp, 
als uitvloeisel van de plicht van de gemeenschap, erkend. De uitkeringen van 
de sociale hulp behouden hun subsidiair karakter. Het verhaalrecht wordt niet 
afgeschaft maar zou zeer matig worden toegepast. Ook in de Belgische Wet 
van 7 augustus 1974 over de instelling van het recht op een bestaansminimum, 
die het sociaal voorzieningsnet tot een volledig sluitend geheel wil maken, 
bleef het verhaalrecht behouden. De OCMW, opvolger van de COO, opgericht 
bij wet van 8 juli 1976, krijgt het recht en de plicht het verhaalrecht uit te oefe-
nen. Zoals in Frankrijk schijnt men in België wel aan te sturen op een matig 
gebruik van het verhaalrecht. Ook wordt het verhaalrecht van de OCMW door 
een KB van 30 oktober 1974 beperkt en geregeld: het bepaalt het inkomensni-
veau waarboven het verhaalrecht inzake bestaansminimum zou toegepast wor-
den.  

1.2. Is de onderhoudsplicht tussen (ex)echtgenoten een achterhaald rechtsinsti-
tuut? 

1.2.1. Lost het rechtsinstituut de bestaansproblemen van de behoeftige echtge-
noot op? 
Rijst de vraag naar de effectiviteit van het rechtsinstituut. Empirisch onderzoek 
toont aan dat er knelpunten zijn. Vooreerst werd vastgesteld dat de toegekende 
onderhoudsgelden zo laag zijn dat de ‘onderhoudsgerechtigde” vrouw er nau-
welijks door geholpen wordt. Van hogere onderhoudsgelden kan wellicht geen 
sprake zijn, daar de draagkracht van de onderhoudsplichtige beperkt is, des te 
meer wanneer hij ook voor de kinderen moet opdraaien. Men vergete niet dat 
hij eventueel voor twee huishoudens zou moeten instaan: zijn ex-vrouw en de 
kinderen, die hij samen met haar had, enerzijds, zijn nieuwe vrouw met kinde-
ren uit het nieuwe huwelijk anderzijds. De onderhoudsgerechtigde vrouw is 
dikwijls aangewezen op het OCMW, dat behoeftigen in nood moet helpen. Het 
gevaar bestaat dat talrijke OCMW’s moeilijk weten in te spelen op de specifie-
ke situatie en noden van een gescheiden vrouw en haar eventuele kinderen. 

Vervolgens, de wijze waarop het juridische gebeuren van de toekenning 
geschiedt lijkt ook niet te bevredigen. Het gebeurt als het ware boven de 
hoofden van de betrokkenen heen op basis van het gezond verstand van de 
adjudicator. De partijen zouden meer bij de zaak moeten betrokken worden, 
wat het recht een meer menselijk gelaat zou geven. Nu verschijnt het als een 
bureaucratische machine, die onpersoonlijk, volgens ondoorzichtige methodes, 
tot coërcitieve maatregelen komt. De besluitvorming van de rechter zelf zou 
meer gefundeerd en aanvaardbaar gemaakt moeten worden. Nu bepaalt hij 
immers met enige vuistregels vanuit zijn ervaring het bedrag van het 
alimentatiegeld en in zijn beslissing vindt men weinig of niets met betrekking 
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tot de gehanteerde criteria. Hij zou de nodige informatie over behoeften en 
draagkracht van de betrokken partijen meer moeten verzamelen. Daartoe zou 
hem deskundige hulp ter beschikking moeten worden gesteld. Dit volstaat 
uiteraard niet. Op basis van empirische data inzake bestaansminimum zou de 
rechter een richtinggevende tarifering voor alimentatievergoedingen ter hand 
moeten worden gesteld waarvan hij na motivering eventueel zou kunnen 
afwijken. Dergelijke werkwijze wordt in Denemarken en de Duitse 
Bondsrepubliek gevolgd en maakt in andere landen het voorwerp uit van 
voorstudies. Aldus krijgt de rechter een hechte basis voor zijn beslissingen en 
zouden rechtszekerheid en rechtsgelijkheid beter gewaarborgd worden. 

Tenslotte rijzen er in vele gevallen (42%) moeilijkheden naar aanleiding 
van de (niet-)betaling van onderhoudsgelden. Dat kan verwondering wekken 
daar de meerderheid der onderhoudsplichtigen genieten van een loon of een 
sociale uitkering. Loondelegatie is dan mogelijk, waarbij de werkgever of de 
uitkeringsinstantie verplicht is het verschuldigd onderhoudsgeld van het loon 
af te houden en rechtstreeks aan de onderhoudsgerechtigde te betalen. 
Uiteraard is dergelijke procedure t.a.v. zelfstandigen niet mogelijk. Welnu, uit 
het onderzoek bleek dat slechts 17% onderhoudsgerechtigde vrouwen 
loondelegatie bewerkstelligen. Psychologische, sociale en financiële 
omstandigheden kunnen dit wellicht verklaren. 

1.2.2. Wordt het rechtsinstituut niet als dusdanig sociaal gecontesteerd? 
De individualisatie van het huwelijk stelt de schuldgebonden toekenning van 
het onderhoudsgeld na echtscheiding op grond van bepaalde feiten in het Bel-
gisch recht in vraag. Ons huidig rechtssysteem toont zich aldus voorstander 
van het traditioneel huwelijk1. Traditioneel huwelijk betekent dat de huwelijks-
band onderworpen is aan de controle van de gemeenschap, die belang heeft bij 
de stabiliteit ervan. Wie verantwoordelijk is voor het teniet gaan van de huwe-
lijksband moet gesanctioneerd worden en verliest derhalve ieder recht op een 
onderhoudsuitkering. Dit hoort tot de sfeer van ‘Le divorce sanction’. Het 
geïndividualiseerde huwelijk daarentegen emancipeert de gehuwden van de be-
voogding van de staat. Deze laatste mag dan ook het voortbestaan van een hu-
welijksband niet sanctiematig afdwingen. In deze context past de schuldeloze 
‘divorce remède’ en een ‘schuldeloze’ onderhoudsregeling. 

De evolutie naar symmetrische partnerrelaties kan het bestaan zelf van de 
onderhoudsplicht in vraag stellen. Bij het ontwerp ervan veronderstelde de 
wetgever dat er binnen het gezin een taakverdeling bestaat, waarbij een duide-
lijk onderscheid wordt gemaakt tussen taken binnen het gezin. Van dat stand-
punt uit wordt de instrumentele verantwoordelijkheid voor het gezin geconcen-
treerd op het mannelijk gezinslid, terwijl de expressieve verantwoordelijkheid 

                                                           
1  Echtgenoten die bij wederzijdse toestemming uit de echt scheiden, bepalen vrij of al 

dan niet een onderhoudsuitkering ten gunste van één van beiden wordt voorzien, 
alsook het eventueel belang. Hier komt de schuldvraag als dusdanig niet ter sprake. 
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van echtgenote en moeder vooral gericht is op de vrouw. De man wordt aldus 
bedacht met de ‘Husband-Economic-Provider-Role’. Uit hoofde van haar ex-
pressieve rol vervult de vrouw daarentegen voornamelijk de verzorgingsfunctie 
in het gezin, wat haar bepaalde voorrechten geeft. Op financieel-economisch 
vlak zijn dat zekerheid, recht op onderhoud, onderhoudsgeld in geval van echt-
scheiding. Wanneer er nu symmetrie binnen de partnerrelaties ontstaat, dan 
verliest de alimentatieplicht haar betekenis. Komt er nog bij dat ze volgens 
sommigen in feite de emancipatie van de vrouw in de weg staat. Ze functio-
neert als een beschermingsrecht dat de vrouw in de rol van de ‘zwakkere’ 
duwt. Ook functioneert de bestaande regeling als een drukkende en 
onrechtvaardige last voor de man, waaraan eventueel geen einde komt. 
 
Hoe staat de publieke opinie ten aanzien van het schuldgebonden karakter van 
het onderhoudsgeld na echtscheiding? Uit ons onderzoek bleek dat het 
overgrote aantal ondervraagden uitsluitend of in zekere mate rekening houdt 
met het schuldbeginsel, en derhalve het onderhoudsgeld een sanctionerend 
karakter toekent. De meerderheid van hen conformeert zich met het geldend 
recht, dat de criteria behoeftigheid en schuld als voorwaarden voor de 
toekenning van alimentatie stelt. Kortom, er bleek geen fundamentele 
discrepantie te bestaan tussen de wettelijke regeling terzake en de publieke 
opinie. Verklaart dit de terughoudendheid van de Belgische wetgever om de 
wetgeving grondig te veranderen? Dit wordt door een bepaalde rechtsleer wel 
geëist. Deze laatste kon zich ons inziens niet beroepen op een bestaande 
publieke opinie, wat niet wil zeggen dat zij in haar ogen geen intrinsieke 
waardevolle argumenten kan doen gelden. Het staat haar vrij de publieke 
opinie te overtuigen! 

2. Het paradigma wetgeving als ‘social engineering’ 

De notie van de wetgeving als social engineering gaat minstens terug tot de 
beweging van juristen die zich aan het begin van de 20ste eeuw schaarden rond 
het programma van Roscoe Pound. Huyse en Vandekerckhove (1978: 222) 
hebben dit programma als volgt samengevat: ‘Rechtsregels en rechtstoepassing 
vormen geen doel op zichzelf maar zijn de instrumenten die in een 
samenleving aangewend worden om bepaalde doeleinden te bereiken (..) De 
jurist, de wetgever zijn voor de samenleving wat de ingenieur is voor de 
stoffelijke natuur: door hun intelligente en georganiseerde inspanning kan de 
wereld ingericht worden tot nut van de mens’. Of in de klassieke formulering 
van Pound: waarom zou in het tijdperk van ingenieurs niet ook het recht als 
ingenieurskunst kunnen beschouwd worden? Het recht dus als ‘instrument van 
een bewust gestimuleerde sociale ontwikkeling’.  

Dit paradigma lag aan de basis van twee andere onderzoeken van het Cen-
trum voor Rechtssociologie: het onderzoek naar de huwelijkswetgeving, als in-
strument voor de emancipatie van de vrouw, (zie o.m. Gysels, Van Houtte en 
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Vogels, 1984 en 1987; Van Houtte, 1985; Van Houtte, 1989; Gysels en Van 
Houtte, 1991) en de adoptiewet, als een instrument voor de jeugdbescherming 
(zie o.m. Van Houtte en Jacobs, 1980; Berckmans, De Vocht, Van Houtte, 
1981; Van Houtte, 1982). 

2.1. Huwelijkswetgeving als hefboom voor de emancipatie van de gehuwde 
vrouw? 

Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1830 werd de huwelijkswetgeving, 
zoals trouwens gans het burgerlijk recht, ontleend aan de Franse Code Civil 
(1804). Het kenmerk van het gezinsmodel dat door de Code Civil wordt voor-
gestaan is het patriarchale. Het is gebaseerd op de idee dat het gezin door een 
gezinshoofd moet worden geleid en dat dit gezinshoofd de man moet zijn. Uit 
deze visie vloeide het juridisch statuut van de gehuwde man en vrouw voort. 
Juridisch had de man een nagenoeg absolute macht en was de vrouw een han-
delingsonbekwame zoals de minderjarigen en de geïnterdiceerden. Zij was 
haar man - in ruil voor zijn bescherming - gehoorzaamheid verschuldigd. De 
echtgenoot nam de leiding van het gezinsleven waar, had het recht de 
verblijfplaats van het gezin te kiezen, toezicht te houden op de relaties van zijn 
vrouw, tot zelfs haar briefwisseling toe. Tevens diende hij zijn toestemming te 
geven voor de beroepsactivieit van zijn vrouw. 

De afhankelijkheid van de echtgenote blijkt ook overduidelijk uit de bepa-
lingen die het bestuur van de goederen regelen. Het huwelijksvermogenrecht 
stelde de man aan tot exclusieve beheerder van het ganse patrimonium d.w.z. 
zijn persoonlijke goederen, die van zijn vrouw en de gemeenschappelijke goe-
deren. De autonomie van de man was op één uitzondering na volledig: bij ver-
koop van de onroerende goederen van zijn vrouw had hij haar toestemming 
nodig. 
 
Waar in de Code Civil het patriarchale gezinsmodel centraal stond, werd de ab-
solute dominantie van de echtgenoot geleidelijk (wijzigingen van 1932 en 
1958) gereduceerd tot een overwicht. De nieuwe huwelijkswet van 14 juli 
1976 betekent een radicale breuk met het traditionele sekserolpatroon waarbij 
de actieve en bepalende rol vooral het privilege van de man was en de 
echtgenote een meer afhankelijke, passieve positie bekleedde. De wet van 14 
juli 1976 opteert voor een volledige gelijkheid tussen de echtgenoten en 
waarborgt de vrouw juridisch hetzelfde statuut, dezelfde rechten en plichten als 
haar echtgenoot. Zo werd de juridische gelijkberechtiging van de gehuwde 
man en vrouw, die ondertussen reeds voor de regeling inzake overspel en het 
ouderlijk gezag was ingesteld, ook op het vlak van de huwelijkswetgeving een 
feit. 
 
Dit gelijkheidsstreven, de centrale maatstaf van de actuele Belgische huwe-
lijkswetgeving, is concreet vertaald in een aantal normen, die zich 
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kristalliseren rond twee mechanismen namelijk het autonomie- en het 
gelijklopendheidsprincipe. 

Autonomienormen bieden de echtgenoten de mogelijkheid tot handelen 
zonder dat de toestemming van de andere huwelijkspartner vereist is. Zij heb-
ben betrekking op volgende terreinen: 
- het uitoefenen van een beroep  
- de inning en besteding van de ‘eigen’ inkomsten. Iedere echtgenoot heeft 

het recht zijn beroepsinkomen, vervangingsinkomen of inkomen uit per-
soonlijke goederen zelf te innen en - met inachtneming van de gestelde 
prioriteiten - te besteden. 

- het openen van een bank- en/of spaarrekening en het huren van een brand-
kast. Iedere echtgenoot kan, zonder de instemming van de andere, op eigen 
naam een rekening openen en een brandkast huren. 

- het bestuur van het persoonlijk vermogen. 
 
Deze vergaande autonomie gaat vergezeld met een vergaand controlerecht 
door de wet van 1976 aan de vrederechter toegekend: hij mag op verzoek van 
een echtgenoot voorlopige maatregelen betreffende de persoon en de goederen 
van de echtgenoten en de kinderen treffen; hij mag rechtshandelingen, strijdig 
met het gezinsbelang, nietig verklaren. Inzake de bescherming van de 
gezinswoning wordt zowel de voorzitter van de rechtbank van de eerste aanleg 
als de vrederechter een rol toebedeeld.2 

Naast de eigenlijke autonomienormen onderkent men het gelijklopend-
heidsprincipe. Dit principe regelt grotendeels het bestuur van het gemeen-
schappelijk vermogen (H.V.S.).3 Gelijklopendheid betekent dat het gemeen-
schappelijk vermogen bestuurd wordt door de ene of door de andere echtge-
noot. Deze kan de bestuursbevoegdheid alleen uitoefenen, terwijl de andere 
echtgenoot gehouden is zijn/haar bestuurshandelingen te eerbiedigen. 

Uit ons onderzoek blijkt nu dat de autonomienormen in het algemeen geen 
inhaalmanoeuver van het recht zijn t.a.v. de gezinswerkelijkheid. Integendeel 
loopt het de evoluties naar egalitarisme vooruit. Zij fungeren als model, wijzen 
de weg, ondersteunen de strevingen naar gelijkheid.  

Juridisch wordt de financiële positie van de echtgenoten dus volledig door 
het autonomieprincipe genormeerd. Iedere echtgenoot heeft m.a.w. het recht de 

                                                           
2 Veelal is het controlerecht van de rechter uiteraard “post factum”, wat de zwakkere 

partij, meestal de vrouw, dwingt om met kennis van zaken en sociale vaardigheden 
haar (zijn) recht te mobiliseren. Het komt ons voor dat staande het huwelijk weinig 
gebeurt. Gaat men wel voor de rechter zal het wellicht een stap vormen naar een 
echtscheiding. 

3 Voor de onder het stelsel van wettelijke gemeenschap gehuwde echtparen bestaat 
het gemeenschappelijk vermogen uit de persoonlijke beroeps-, vervangings- en ka-
pitaalinkomsten, alsook uit de goederen die zij tijdens het huwelijk op gemeen-
schappelijke naam gekregen of geërfd hebben, onder bezwarende titel verkregen 
alsook uit de goederen waarvan zij niet kunnen bewijzen dat ze eigen zijn. 
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eigen inkomsten - wij denken hier inzonderheid aan de eigen arbeidsinkomsten 
- alleen te innen. Van dit recht wordt in overgrote mate reëel gebruik gemaakt. 

Dat de overgrote meerderheid van zowel mannen als vrouwen reëel van het 
recht op autonoom innen van de eigen arbeidsinkomsten gebruik maakt, mag 
ons ook niet verkeerdelijk doen besluiten als zou op dit punt een feitelijke ge-
lijkheid leiden tussen man en vrouw bereikt zijn. Deze autonomienormen kun-
nen immers maar echt tot gelijkheid leiden in zoverre man en vrouw 
beroepsactief zijn en bovendien over ongeveer gelijke beroepsinkomsten 
beschikken. Zo is het in werkelijkheid niet. Gezinnen waarin alleen de man 
beroepsactief is, waren op het ogenblik van het onderzoek nog steeds in de 
meerderheid. Daarenboven lag het beroepsinkomen van de vrouw gevoelig 
lager dan dit van haar man. In die omstandigheden functioneren deze 
autonomienormen m.a.w. in het nadeel van de gehuwde vrouw, inzonderheid 
van de beroepsinactieve echtgenote. De meeste vrouwen blijven dus financieel 
afhankelijk van hun man, ook als men naast het beroepsinkomen rekening 
houdt met andere mogelijke inkomsten.4 

De juridische normering van de besteding van de inkomsten van de echtge-
noten wordt ook door het autonomieprincipe beheerst: de verwerver van het in-
komen heeft de exclusieve bevoegdheid om over besteding ervan te beslissen. 
Wel moet iedere echtgenoot in de eerste plaats de gelden besteden aan de 
lasten van het huwelijk. Van de overschot kan de echtgenoot zich goederen 
verschaffen die verantwoord zijn voor de uitoefening van zijn beroep. De 
resterende gelden zijn onderworpen aan de regels van het huwelijksvermo-
gensstelsel. 

De concrete gezinsrealiteit, zo stelt men vast, onttrekt zich aan het autono-
mieprincipe. In de eerste plaats is het door de wetgever vooropgestelde pa-
troon, waarbij de besteding van de gezinsinkomsten - met inachtneming van de 
gestelde prioriteiten - onder de exclusieve bevoegdheid van de verwerver ervan 
valt, weinig realistisch. Meestal gebeurt de besteding in het gezin immers op 
basis van een bepaalde - vooraf afgesproken of uit de praktijk gegroeide - taak-
verdeling tussen man en vrouw, die los staat van het verwerversaspect. 

Dit neemt niet weg dat meer dan de helft van de vrouwen, zo blijkt uit ons 
onderzoek, in principe volledig financieel afhankelijk zijn van hun echtgenoot. 
Deze afhankelijkheid moet echter gerelativeerd worden. Geconfronteerd met 
de feitelijke gezinssituatie stelt men vast dat reeds op het inningsmoment een 
aantal inkomsten in het bereik liggen van beide partners als gevolg van de 
moderne inningswijzen (rekening met volmacht, gezamenlijke rekening ...). Op 
het moment dan dat geld nodig is voor het verrichten van aankopen en 
betalingen, bestaat voor de meeste vrouwen een vrij soepele overgang van 
innings- naar bewaringsmoment. Op het niveau van het ervaren tenslotte blijkt 
de afhankelijkheid zo goed als onbestaande. De meeste vrouwen evalueren het 
geld dat zij ter beschikking hebben immers als ruim voldoende. Met andere 

                                                           
4 Vervangingsinkomsten, inkomsten uit (on)roerend vermogen, kinderbijslag e.d. 
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woorden: de financiële afhankelijkheid van de man bezorgt de vrouw weinig 
of geen kopzorgen. 
 
Vanwaar dan de grote discrepantie tussen deze gezinsinterne interpretatie en de 
ruimere maatschappelijke probleemformulering, waarin emancipatietheorieën, 
vrouwenbewegingen ... juist de financiële afhankelijkheid als kern van de man-
vrouwongelijkheid aanduiden? 

Zowel het al dan niet buitenshuis werken als het al dan niet benutten van de 
besproken autonomienormen wordt door de vrouw doorgaans gemotiveerd 
vanuit praktische overwegingen. De overgrote meerderheid van de gehuwde 
vrouwen identificeren hun persoonlijk belang nog steeds met het algemeen ge-
zinsbelang. Zij beschouwden zichzelf in de eerste plaats als de praktische orga-
nisatoren van huishoudelijk werk en kinderopvoeding en pas in de tweede 
plaats als autonome personen die zich maatschappelijk kunnen realiseren via 
werk en engagement buitenshuis. 

Financiële afhankelijkheid wordt voor de vrouw dan ook pas een probleem 
als de identificatie van het persoonlijk belang met het gezinsbelang wegvalt. 
Wanneer huwelijksproblemen escaleren en het persoonlijk belang van de man 
komt te staan tegenover het persoonlijk belang van de vrouw, zal de echtgeno-
te, die over weinig of geen eigen inkomsten beschikt, haar positie in termen 
van afhankelijkheid uitdrukken. Precies op dat moment zal de partner met in-
komen (doorgaans de man) zijn potentiële macht actualiseren en de doorstro-
ming van het inkomen van innings- naar bewaringsfase blokkeren. Het is ook 
pas op dat moment dat financiële afhankelijkheid als maatschappelijk 
probleem gedefinieerd wordt. Vrouwen die samen met hun kinderen zonder 
enig middel van bestaan terecht komen in vluchthuizen, bij OCMW’s ... of die 
via lange en vaak pijnlijke juridische procedures alimentatie moeten afdwingen 
van hun (ex-)echtgenoot zijn hiervan de schrijnende illustraties. 
 
Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat het autonomieprincipe moeilijk tot het 
door de wetgever beoogde resultaat leidt. Precies op het terrein waar man en 
vrouw in vrij sterke en gelijke mate van het recht op autonomie gebruik 
maken, nl. hun financiële positie, is het feitelijk onevenwicht tussen de 
echtgenoten immers het grootst. 

Waarin faalt het autonomieprincipe als hefboom tot feitelijke gelijkheid? 
Het antwoord op deze vraag ligt besloten in het feit dat het gebruik maken van 
het recht op autonomie niet in het ijle zweeft maar een bepaalde basis veron-
derstelt. Zo vormt de aanwezigheid van eigen inkomsten een noodzakelijke 
voorwaarde om van de daaraan verbonden rechten op autonome inning en be-
steding te kunnen gebruik maken. 

Concreet kan het autonomieprincipe maar tot feitelijke gelijkheid leiden 
wanneer de materiële basis ervan aan man en vrouw in dezelfde mate gegeven 
is en beide ook in gelijke mate van hun rechten op autonomie gebruik maken. 
Aan laatstgenoemde voorwaarde is momenteel reeds in ruime mate voldaan. 
Wat de materiële basis betreft, bestaat op het vlak van de eigen inkomsten nog 
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steeds een fundamentele ongelijkheid. Omdat inkomsten voornamelijk uit ar-
beid worden geput, voor de man de keuze niet uit werken te gaan in feite niet 
bestaat en het beroepsinkomen van de vrouw - zo zij buitenshuis werkt - door-
gaans kleiner is dan dat van haar man, spelen de autonome inning en besteding 
in het nadeel van de economisch zwakkere partij, nl. de vrouw, inzonderheid 
de thuiswerkende vrouw. Het juridische autonomieprincipe is m.a.w. naar één 
bepaald gezinstype toegeschreven: het gezin, waarin man én vrouw beroepsac-
tief zijn en over ongeveer eenzelfde arbeidsinkomen beschikken. Het gaat 
veelal over het ‘jonge of moderne echtpaar’, waarbij man en vrouw de leef-
tijdsgrens van 40 jaar niet bereikt hebben, beiden beroepsactief zijn en een 
relatief hoog onderwijs- en beroepsniveau hebben. Bij dit type echtparen, dat 
als de nieuwe weddetrekkende middenklasse kan omschreven worden, is het 
kinderaantal vrij beperkt en heeft de vrouw een (zeer) moderne ingesteldheid. 
Voor dit gezinstype leidt autonomie naar feitelijke gelijkheid. 
 
In andere gezinnen, waar de man de enige of voornaamste kostwinner is, func-
tioneert het autonomieprincipe niet als hefboom tot gelijkheid, maar resulteert 
een strikte toepassing van dit beginsel in feitelijke ongelijkheid. Hier gaat het 
om het ‘oudere of meer traditionele’ echtpaar van boven de veertig, van wie 
man en vrouw een lager studiepeil (en beroepsniveau) hebben en de vrouw - 
mede door de grotere kinderlast - thuis werkt en een meer traditioneel denkpa-
troon heeft. Naar de toekomst is te verwachten dat het type “modern echtpaar”, 
waarin het egalitarisme overheerst, dominant zal worden. De huwelijkswet van 
1976 blijft deze tendenzen ondersteunen en speelt dan ook een rol van sociale 
“engineering”. 

2.2. Adoptiewet als werktuig voor jeugdbescherming? 

De wet van 21 maart 1969 betekende de doorbraak van de jeugdbeschermings-
gedachte in de adoptiewetgeving. De wet neemt de behoeften van het verlaten 
kind als uitgangspunt: “zijn recht om een vader en een moeder te krijgen, zijn 
recht op geborgenheid en genegenheid binnen een familiekring, zijn recht in de 
maatschappij een statuut te bekomen dat niet als onregelmatig bestempeld kan 
worden” (Parl. Dok., 1961-1965, 65). En om de jeugdbeschermingsfunctie van 
de wet in de verf te zetten, werden een aantal innovaties doorgevoerd.  

Vooreerst vervalt de eis tot kinderloosheid van de adoptanten. Van nu af is 
het hebben van eigen kinderen geen bezwaar meer bij het adopteren van perso-
nen vreemd aan het gezin, die door adoptie op gelijke voet worden gesteld met 
de eigen kinderen.  

Vervolgens wordt in navolging van de Franse wetgeving een “wettiging 
door adoptie” mogelijk gemaakt. Bij wettiging door adoptie wordt de geadop-
teerde juridisch volkomen opgenomen in het milieu van de adoptanten: hij 
wordt het wettig kind van de adoptanten en verliest alle rechten en plichten ten 
opzichte van zijn oorspronkelijk milieu. Die wettiging door adoptie is onher-
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roepelijk. Bij gewone adoptie daarentegen behoudt de geadopteerde bepaalde 
rechten en plichten ten opzicht van zijn oorspronkelijke familie en verkrijgt hij 
beperkte rechten en plichten tegenover de adoptanten. Het was de bedoeling 
van de wetgever om via de wettiging door adoptie meer zekerheid te geven aan 
de adoptanten ten aanzien van hun relatie met de geadopteerde (deze wordt nu 
hun wettig kind). De wetgever had er trouwens geen bezwaar tegen dat na ver-
loop van tijd enkel nog wettiging door adoptie zou gebeuren. 

Ten slotte voorziet de wet een verhaal op de rechter tegen een onrechtmati-
ge weigering tot adoptie door de ouders van het kind dat men wil adopteren. 
De rechtbank kan eventueel de adoptie uitspreken. 

In grote lijnen komt de bedoeling van de wetswijziging, zoals ze in de 
voorbereidende werken staat beschreven, erop neer dat de zogenaamde “carita-
tieve adopties” of hetero-familiale adopties het eigenlijk doel van adoptie moe-
ten vormen. Tot dan werd van adoptie hoofdzakelijk gebruik gemaakt om de 
afstammingsband van onwettige kinderen ten opzichte van hun ouders 
juridisch te regulariseren. Nu heeft de adoptiewet een dubbele finaliteit 
gekregen: enerzijds (macro-sociologisch bekeken) wordt adoptie een 
instrument om het sociaal probleem van de verlaten en verwaarloosde 
Belgische kinderen op te lossen; anderzijds (micro-sociologisch bekeken) dient 
adoptie om elk individu dat wordt geadopteerd een beter juridisch statuut te 
geven en hem te laten opnemen in een gezin.5 
 

2.2.1. Wetswijzigingen gaan gepaard met stijging van aantal adopties 
Na 1945 is het aantal adopties constant toegenomen. Toch verliep die stijging 
niet altijd gelijkmatig: er kan zelfs gewag worden gemaakt van een sprongsge-
wijze toename, telkens als de adoptiewetgeving wordt gewijzigd: 1951, 1958 
en 1969. 
 
 Aantal adopties 
  1945  588 
  1959  1.463 
  1970  2.553 
 
Deze laatste stijging wordt in verband gebracht met de adoptiewet van 1969. 
Doch men mag niet uit het oog verliezen dat deze statistische gegevens betrek-
king hebben op verschillende types van adopties. 

Vooreerst zijn er de hetero-familiale adopties waarbij het geadopteerd kind 
niet tot het gezin van de adoptanten behoort. Het kind wordt door de adoptie in 
een gezin opgenomen, waar het welkom is. Dit gezin fungeert als substituut 
voor het natuurlijk milieu dat tekortschiet. 

                                                           
5 De adoptiewet werd nogmaals gewijzigd door de wet van 27 april 1987. De term 

‘wettiging door adoptie’ werd vervangen door ‘volle adoptie’. 
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Ten tweede konden adopties regulariserend zijn. Hiermee worden die 
adopties bedoeld die niet tot doel hadden een kind een nieuwe “thuis” te geven 
maar wel het een juridisch onderdak te bezorgen. Deze adopties dienden dus 
om het juridisch statuut van het kind hetzij te verbeteren, hetzij in overeen-
stemming te brengen met de sociale werkelijkheid. Het ging hier om kinderen 
die niet wettig zijn omdat zij buiten een huwelijk geboren zijn. (Met de veran-
dering van de afstammingswet in 1987 heeft deze adoptievorm uiteraard zijn 
betekenis verloren). 

De adoptiecijfers zouden nog een derde soort adopties dekken: de zoge-
naamde endo-familiale adopties. Het zijn adopties - zoals de term het zegt - 
binnen een familiaal verband. Het zijn die gevallen waar het kind nadat het 
beide ouders of één ouder verliest, door familie wordt opgevangen en later ook 
geadopteerd. Hetzelfde begrip wordt ook gebruikt voor de adopties na een 
tweede huwelijk van de wettige ouder van de geadopteerde. Het is dan de 
nieuwe ouder die het kind van zijn echtgenoot adopteert om er naast de feitelij-
ke ouder ook de juridische van te worden. 

Het woord adoptie verwijst dus in feite naar twee (of drie) onderscheiden 
realiteiten. Maar in het jeugdbeschermingsperspectief beoogde de wetgever 
voornamelijk het bevorderen van hetero-familiale adoptie. 

2.2.2. Wetgevende doelstellingen en sociale werkelijkheid: een discrepantie? 
De grote vraag is: werd het sociaal probleem van de verwaarloosde en verlaten 
kinderen opgelost?  

Een belangrijke indicator daarvan is de relatieve toe- of afname van het 
aantal hetero-familiale adopties in vergelijking met de andere soorten adopties. 
(We wijzen erop dat de afstammingswet nog niet gewijzigd was ten tijde van 
het onderzoek). Het aandeel van de hetero-familiale adopties bedroeg gemid-
deld over de vijf bestudeerde jaren minder dan één derde van alle adopties. 
Waar men verwacht had dat de hetero-familiale adopties de grootste categorie 
zouden worden, nam zij het kleinste aandeel op zich. Endo-familiale en vooral 
regulariserende adopties daarentegen vertoonden een tendens tot toename. Men 
kan moeilijk volhouden dat dit beantwoordt aan de bedoelingen van de wetge-
ver. In plaats van kwantitatief te domineren nemen hetero-familiale adopties 
juist een minoritaire plaats in. Zowel absoluut als relatief daalde het aantal he-
tero-familiale adopties en geadopteerden. De doelstelling van de adoptiewet 
van ‘69 om de caritatieve adoptie te propageren, wat in het voordeel zou 
uitvallen van verlaten en verwaarloosde kinderen, werd dus niet verwezenlijkt. 

Een tweede indicator is de stijging of daling van het aantal hetero-familiale 
adoptief-kinderen van Belgische nationaliteit. Enerzijds kan hier worden gewe-
zen op het feit dat tijdens de bestudeerde periode het aantal Belgen groter bleef 
in het adoptiebestand dan het aantal vreemdelingen; anderzijds was er een 
trend waarneembaar van een dalend aandeel Belgische adoptiekinderen. Ook 
op dit vlak werd de jeugdbeschermingsfunctie dus niet gerealiseerd: de 
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gevonden trend evolueerde in de tegenovergestelde richting van wat de 
wetgever op het oog had. 

Een derde indicator is het aantal adopties van (Belgische) verwaarloosde 
kinderen door echtparen mét kinderen. De kinderloosheidsvereiste die tot vóór 
1969 aan kandidaat-adoptanten werd gesteld, viel in de nieuwe wetgeving weg. 
Zo werd een nieuwe markt van adoptanten aangeboord die zich kon richten op 
de moeilijk adopteerbare kinderen. Had die juridische maatregel een verhoogd 
aantal adoptanten-met-kinderen tot gevolg? Adoptanten-met-kinderen in hete-
ro-familiale adoptie vergroten hun aandeel. In dit opzicht stellen we een impact 
van de wetswijziging op het adoptanten-publiek vast (maar dat kon ook moei-
lijk anders). 

Toch blijft de vraag onbeantwoord of die evolutie ten goede komt aan ver-
laten of verwaarloosde kinderen, m.a.w. kinderen uit instellingen. Dat adoptan-
ten mét eigen kinderen voornamelijk instellingskinderen zouden adopteren kan 
aan de hand van onze gegevens noch ten volle worden verworpen of bevestigd. 
Richten wij ons daarom op een ander onderscheidingspunt van de geadopteer-
den, nl. hun nationaliteit. Dit speelt een zeer belangrijke rol. Want zoals 
bekend is de adoptiemarkt in tweeën gesplitst: een markt voor Belgische 
kinderen waarop kinderloze adoptanten zich bewegen, en een markt voor de 
vreemde kinderen waarop adoptanten-met-kinderen zich richten. Dit is nu niet 
volledig wat de wetgever beoogde: in tegenstelling tot zijn bedoeling worden 
niet zozeer Belgische verwaarloosde kinderen opgevangen in een gezin met 
kinderen dan wel vreemde verwaarloosde kinderen. 
 
Worden er ook meer anders-valide verwaarloosde kinderen geadopteerd? De 
Kamercommissie voor Justitie die het wetsvoorstel in 1964-1965 besprak, con-
cludeerde dat alleenstaande personen niet uitgesloten mochten worden als 
adoptant; dit kon zelfs een goede oplossing worden, bijvoorbeeld voor de 
adoptie van minder-valide kinderen. In ons onderzoeksmateriaal vormen de 
alleenstaande hetero-familiale adoptanten evenwel een uitzondering. 
Adopteren zij anders-valide verwaarloosde kinderen? Op deze vraag moet een 
negatief antwoord volgen: slechts drie geadopteerden waren anders-valide op 
het ogenblik van hun adoptie. Alle drie werden zij door een gehuwd echtpaar 
geadopteerd. 
 
De conclusie ligt nu voor de hand. De wet van 21 maart 1969 had tot doel het 
sociaal probleem van de verwaarloosde en verlaten Belgische kinderen op te 
lossen. De tendenties die men in de adoptiecijfers na ‘69 vindt, wijzen er niet 
op dat men daarin is geslaagd. Het aantal hetero-familiale adopties daalt 
absoluut en het aandeel ervan in het totaal pakket adopties neemt af. 
Bovendien komen hetero-familiale adopties steeds meer ten goede aan niet-
Belgische kinderen. De door de wet geviseerde categorie van adoptabelen, nl. 
anders-valide kinderen, wordt hoegenaamd niet bij het adoptieproces 
betrokken. Het verdwijnen van de kinderloosheidsvereiste voor adoptanten 
heeft een nieuwe categorie adoptanten aangeboord: nu stelt men vast dat 
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kinderloze adoptanten zich vooral richten op de adoptie van een Belgisch kind, 
terwijl adoptanten-met-eigen-kinderen een vreemd adoptief-kind opvoeden. De 
adoptiewet van ‘69 is er dus blijkbaar niet in geslaagd het sociaal probleem 
van de verlaten en verwaarloosde kinderen te helpen oplossen. Doelstelling en 
werking van de wet blijken elkaar niet te overlappen.  

2.2.3. Naar een sociologisch verklaringsmodel voor de discrepantie tussen de 
wetgevende doelstellingen en de sociale werkelijkheid 
De afwijking tussen de hetero-familiale adoptierealiteit en de oogmerken van 
de wet zou als volgt verklaard kunnen worden: adoptie zou hoofdzakelijk wor-
den beschouwd als een mogelijkheid voor onvrijwillig kinderloze echtparen 
om hun gezin uit te breiden, waardoor zij tot het modale gezinstype zouden 
behoren. Bij de hetero-familiale adoptie bestaat wel een huwelijksband tussen 
de twee volwassenen in het gezin, maar twee elementen ontbreken om tot een 
modaal gezinstype te behoren: een kind en een juridische relatie met dat kind. 

Hetero-familiale adoptanten zouden ernaar streven de biologische afstam-
ming zo goed mogelijk te imiteren. Het adoptief-kind dat zij daarbij voor ogen 
hebben zou daarom bepaalde kenmerken moeten hebben, die toelaten een bio-
logische afstamming na te bootsen. Vandaar hun verlangen naar een zo jong 
mogelijk, blank kind, met geringe afstammingsbanden, psychisch en fysiek ge-
zond. Uiteraard zou dit meebrengen dat er weinig variatie is in de vraag naar 
adoptief-kinderen, wat op zijn beurt zou impliceren dat er slechts een gedeelte 
van alle potentieel adoptabele kinderen in het werkelijk aanbod terecht komen 
en meteen adoptabel worden. Kinderen die niet aan deze criteria beantwoorden 
omdat zij ouder zijn, psychische of fysieke moeilijkheden hebben, juridische 
banden met familie hebben, zouden niet “gevraagd” worden op de adoptie-
markt, ofschoon zij de kenmerken hebben van de door de adoptiewetgever be-
doelde verlaten en verwaarloosde kinderen. 

Men zou hier kunnen spreken van een dominante houding vanwege de kan-
didaat-adoptant, die zich spiegelt aan het biologisch ontstaan modaal gezin en 
in adoptie het middel ziet om dit ook te realiseren. Zijn dominantie zou erin be-
staan dat hij een gedeelte van het adoptie-aanbod wegselecteert omdat het niet 
beantwoordt aan de mogelijkheid een modaal gezin te vormen. Dat deze domi-
nantie latent, onbewust, is hoeft niet gezegd. Ook al zou het een manifeste 
houding zijn, toch moet de individuele vrijheid gerespecteerd worden: zelfs 
een wetgever kan niemand dwingen een “ongewenst” kind te adopteren. 

Dit selectieproces zou in wisselwerking gebeuren met het adoptie-kanaal 
dat op basis van zijn ervaring het gewenst aanbod kinderen precies kan om-
schrijven aan de hand van de verwachtingen van de vraagzijde. De neiging om 
tegen deze wensen in te gaan en andere kinderen aan te bieden zou gering zijn. 

Een gelijkaardige dominantie van de adoptant zou zich eveneens 
manifesteren in zijn adoptie-motivering, wanneer de adoptie niet zozeer 
gebeurt omwille van het adoptief-kind dan wel omwille van de belangen van 
de adoptant, bijvoorbeeld om zijn kinderloosheidsprobleem op te lossen. 
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Weerom blijkt hieruit de wens om het modaal gezinstype te evenaren, wat zich 
zal uiten bij de selectie van adoptabele kinderen. 

Zonder meer besluiten dat de adoptanten - als sociologische categorie - 
zich op de adoptiemarkt dominant opstellen en gedragen zou niet 
overeenstemmen met de adoptiewerkelijkheid. Teveel cijfergegevens dwingen 
tot een nuancering van die stelling. Terzelfdertijd blijkt uit interview-gegevens 
dat hetero-familiale adoptanten zich vrij soepel opstellen op de adoptiemarkt. 
Wel zijn er aanwijzingen dat de houding van de adoptanten mede een 
beslissende invloed heeft bij het selecteren van potentieel adopteerbare 
kinderen. Het imiteren van de biologische afstamming blijkt wel een prioritaire 
doelstelling te zijn bij de hetero-familiale adoptant. Dit komt tot uiting in zijn 
motivering en in de kenmerken van het adoptief-kind. Vreemde kinderen 
komen voor dit doel niet in aanmerking en wijken dus af van het Belgisch 
adoptief kind. Zo wordt bij het adopteren van Belgische kinderen 
hoofdzakelijk de eigen kinderloosheid als motief vooropgesteld; bij de adoptie 
van vreemde kinderen worden meer kindgerichte motiveringen aangevoerd. 
Waar doorgaans jonge kinderen bij voorkeur worden geadopteerd, mogen 
vreemde kinderen blijkbaar ouder zijn. 

Het adoptiekanaal blijkt hierin geen vernieuwende rol te spelen: het accep-
teert de eisen van de adoptant en dwingt deze niet een andere richting in te 
slaan met zijn wensen inzake het te adopteren kind. Dit verklaart alleszins 
waarom de adoptiewet van 21 maart 1969 niet kon slagen in haar opzet het lot 
van de Belgische verwaarloosde en verlaten kinderen te verbeteren door hun 
adoptie aan te sporen. De invloed van de kandidaat-adoptief-ouders op het be-
palen van het aanbod adoptabele kinderen en dit in wisselwerking met het 
adoptiekanaal staat de realisering van deze makro-doelstelling in de weg. De 
verwezenlijking ervan zou blijkbaar een actieve bewustmaking van kandidaat-
adoptief-ouders eisen, gecombineerd met een actief beleid van het adoptieka-
naal intensief gericht op de belangen van “sociale probleemkinderen”.  
 
De adoptiewet van 1969, hoewel goed bedoeld, heeft haar doelstelling niet be-
reikt omdat zij geen rekening hield met de sociale wetmatigheden van de adop-
tiemarkt. Wil men met behulp van het adoptie-instituut het probleem van de 
verlaten jeugd oplossen, dan moet men een adoptiebeleid ontwikkelen dat de 
adoptiemarkt beter laat functioneren. Men moet de toegang tot de hoeda-
nigheid van adopteerbaar kind vergemakkelijken. Men zou kandidaat-adoptan-
ten meer een jeugdbeschermingsperspektief moeten kunnen bijbrengen. Mocht 
men dit adoptiebeleid voeren, dan zou men erin slagen een oplossing te vinden 
voor de verlatenheid van een aantal jongeren. De oplossingswaarde van het 
adoptie-instituut voor de problematiek van de jeugdbescherming blijft evenwel 
beperkt. Men mag het aantal instellingskinderen voor wie de adoptie succesvol 
kan verlopen niet overschatten.  

Wil men voor zoveel mogelijk verlaten kinderen een menswaardige oplos-
sing vinden, dan moet men uiteraard naast adoptie ook andere oplossingsme-
chanismen onder ogen nemen. Vooreerst is er gezinsbegeleiding. Deze voor de 
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hand liggende oplossing kwam in België slechts laat aan bod in de bijzondere 
jeugdzorg. Tot op heden heeft men heel wat geïnvesteerd in uithuisplaatsing 
(instelling en pleeggezin). Waarom zou men niet evenveel energie vrijmaken 
om gezinnen die in moeilijkheden zijn geraakt, materieel en immaterieel te hel-
pen? Waarom wordt niet gewerkt aan het natuurlijk milieu zelf? Nu wordt wel 
lippendienst bewezen aan het principe van de snelle terugkomst van de jongere 
naar het natuurlijk milieu, maar wat wordt aan dit milieu veranderd? Het kind 
zou thuis moeten kunnen blijven en dit thuis-leven zou begeleid dienen te wor-
den. Na een deskundige diagnose van de problemen binnen het gezin, wordt op 
een professionele wijze aan alle gezinsleden materiële en immateriële hulp ver-
strekt. Ook is dit alternatief goedkoop voor de gemeenschap.  

In het perspectief van de Vierde-Wereld-beweging wordt daarenboven de 
verwijdering van kinderen uit hun natuurlijk milieu sociaal minder aanvaard-
baar geacht.  

Voorts is de plaatsing in een pleeggezin een mogelijke oplossing voor pro-
bleemkinderen. 

Het pleeggezin is in de loop van de geschiedenis een relatief constant me-
chanisme van opvang van probleemkinderen geweest. Dit houdt niet in dat dit 
instituut steeds op dezelfde manier heeft gefunctioneerd. Waar bijvoorbeeld 
het relatienetwerk rond het pleeggezin vroeger meer geleek op dit rond de 
adoptie (alleen relaties tussen kind en pleeggezin), is het nu complexer 
geworden: ouders, voogd, plaatsingsdiensten werden bijkomende dimensies. 
Het regelmatig contact tussen het pleegkind en de natuurlijke ouders was 
vroeger niet alleen minder gebruikelijk wegens een afstotende houding van de 
ouders maar zeker evenzeer ingevolge de lagere mobiliteitskansen. Nu is die 
relatie een wezenlijk bestanddeel van de pleegsituatie. Hieraan ligt onder meer 
ten grondslag dat elke uithuisplaatsing een vlugge hereniging van de leden van 
het natuurlijk gezin beoogt. 

Tenslotte is er de plaatsing in een instelling. In België is het steeds het do-
minante oplossingsmechanisme, ofschoon de laatste tijd het belang ervan af-
neemt. De instellingen krijgen veel kritiek te verwerken. Het leefkader dat in 
de instelling wordt gecreëerd is kunstmatig. Wegens de beslotenheid of de 
isolatie van de inrichting ten aanzien van de buitenwereld wordt een sterk 
vervreemdend effect bereikt. Het ineenvloeien van de verschillende levens-
sferen (opvoeding, vrijetijdsbesteding) maakt van de instelling een totale 
levenssfeer. Dit alles brengt mee dat de instelling geen adequaat socialisatie-
instrument is voor de meest gebruikelijke rolmodellen van onze samenleving. 
Wanneer de Belgische instellingen geconfronteerd worden met de voormelde 
kritiek dan moet gezegd dat vele met meer of min succes de negatieve kanten 
van het instellingswezen proberen te ondervangen. Sommige pedagogen en 
psychologen stellen dat bepaalde kinderen beter opgroeien in een 
inrichtingsmilieu - moderne stijl - dan in een pleeggezin dat voor sommigen 
ook inkapselend kan werken. 
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Uit het voorgaande blijkt dat voor de problemen van de verlaten jeugd ver-
schillende oplossingsmechanismen voorhanden zijn: gezinsbegeleiding, pleeg-
gezin, adoptie en instelling. Terzelfder tijd blijkt dat geen oplossingsmecha-
nisme probleemloos is; ieder mechanisme is beperkt in zijn mogelijkheden. 

3. Slotopmerkingen 

Wie de verschillende besproken monografieën over de instituten van familie-
rechten overziet, zal tot het besluit komen dat beide vooropgezette paradigma’s 
terug te vinden zijn: het recht loopt de sociale werkelijkheid voorop of hinkt ze 
achterna. Het lijkt mij wel duidelijk dat het paradigma ‘het recht hinkt na’ ech-
ter domineert. Dit moet wellicht in verband gebracht worden met het feit dat 
families, gezin en huwelijk ‘prelegal’ zijn, zoals Rheinstein (1974: 17) ze be-
stempelt. Deze instituties bestaan lang voor het recht werd uitgedacht als een 
bijzondere techniek om het sociale leven te ordenen. Niet een wijze wetgever 
maakte dergelijke constructies. Het zijn instituties, systemen van sociaal ge-
normeerde gedragingen, met betrekking tot de seksualiteit en persoonlijke rela-
ties tussen bloed- en aanverwanten. In elke samenleving vindt men dergelijke 
sociale normeringen, die uitdrukking geven aan min of meer bewust beleefde 
sociale idealen. Deze idealen worden in een bepaalde mate bereikt en de bijbe-
horende normen in een bepaalde mate in het feitelijk gedrag nageleefd. Een 
‘gap’ bijvoorbeeld tussen seksuele normen en seksuele gedragingen is derhalve 
‘sociologisch’ normaal.  

Uit de onderzoekingen blijkt ook dat een rechtssociologische invalshoek de 
evoluties in de maatschappij bijzonder kan belichten. Zo wordt de inzichtelijk-
heid in het sociaal gebeuren vergroot. Anderzijds is de analyse van speciale 
evoluties nodig, zoniet noodzakelijk, om het rechtsgebeuren te begrijpen. 

De beleidsrelevantie van de doorgevoerde studies wordt door de beleids-
conclusies aangetoond. Het zijn beleidsconclusies die niet blijven steken in een 
instrumentalistisch perspectief, dat zich beperkt tot de vraag: worden de doel-
stellingen van de wetgever bereikt? Neen, het bestaand rechtsinstituut wordt 
vanuit het socio-cultureel systeem kritisch doorgelicht. 

Ten overvloede bewijst de empirie dat over recht en gezinsstructuren niet 
holistisch mag gedacht worden. De verscheidene rechtsdomeinen worden best 
onderscheiden, maar ook binnen het familierecht hebben de verschillende insti-
tuten een eigen leven. Wat niet wil zeggen dat geen trends kunnen uitgetekend 
worden. Dit deden wij dan ook in diverse publicaties.  
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J. Dronkers1  

Het effect van contact met de vader na echtscheiding op het 
welzijn van middelbare scholieren 

1. Inleiding 

De negatieve gevolgen voor kinderen van het opgroeien in een eenoudergezin, 
ontstaan door scheiding, zijn in het sociaal-wetenschappelijk onderzoek gere-
geld aangetoond. McLanahan & Sandefur (1994: 134) concluderen in hun zeer 
toegankelijke overzichtsstudie dat “children raised apart from one of their par-
ents are less successful in adulthood than children raised by both parents, and 
that many of their problems result from a loss of income, parental involvement 
and supervision, and ties with the community.” Amato & Keith (1991) komen 
in hun meta-analyse van onderzoek naar de gevolgen voor kinderen van ouder-
lijke echtscheiding tot een soortgelijke conclusie: “adults who experienced par-
ental divorce exhibited lower levels of well-being than did adults whose pa-
rents were continuously married. The strongest estimated effects occurred in 
the areas of one-parent family status, psychological adjustment, behavior/con-
duct, and educational attainment.” Zij noemen drie verklaringen voor deze 
negatieve gevolgen: een dramatische teruggang in financiële armslag, de ver-
anderingen in de gezinsstructuur (contacten kinderen en ouders; verminderde 
mogelijkheden van toezicht door de ene ouder; wegvallen van een van de ou-
der rollen) en psychologische stress, voortvloeiend uit de ruzie tussen de ou-
ders en de daaruit voortvloeiende scheiding. Acock & Demo (1994: 42-49) 
noemen vier groepen van verklaringen voor verschillen in welzijn van kinde-
ren, levend in verschillende gezinstypen: 1. gezinscompositie; 2. economische 
deprivatie; 3. conflicten binnen het gezin; 4. stress gedurende de verdere le-
vensloop. Zij concluderen uit hun eigen onderzoek dat “children and adoles-
cents living in postdivorce, mother-headed families consistently exhibit lower 
well-being than their counterparts living in first-married families. Generally, 
the differences are small (...). Particularly troubling for children are frequent 
disagreements with parents, difficulties interacting with them, persistent con-
flict with both mothers and nonresidential fathers, and parental aggression. (...) 

                                                           
1 Dit artikel is als een onderdeel van een groter onderzoeksverslag voor het eerst ge-

presenteerd als paper op de Onderwijs Research Dagen van 19 tot 21 juni 1995 te 
Groningen. Een ander onderdeel van dit paper over de effecten van ruzie is gepubli-
ceerd in Comenius (Dronkers, 1996). Het deel over de vadergezinnen is het enige 
nog niet gepubliceerde deel van het oorspronkelijke onderzoeksverslag. 
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Our findings provide strong support for the family conflict hypothesis” (Acock 
& Demo, 1994: 222-225). 

Ook in Nederland zijn duidelijke maar kleine negatieve effecten gevonden 
op het welzijn van kinderen van het opgroeien in een eenoudergezin, ontstaan 
door scheiding (Borgers, Dronkers & van Praag, 1996; Bosman & Louwes, 
1982, 1989; Bosman, 1993; Dronkers, 1992, 1996; Spruijt, 1993; Spruijt & 
Goede, 1996, 1997). Deze Nederlandse effecten stemmen overeen met die in 
het buitenland gevonden zijn, hoewel ze kleiner lijken dan die in de Verenigde 
Staten of het Verenigd Koninkrijk. Deze negatieve effecten kunnen verklaard 
worden uit zowel de slechtere financiële positie van eenoudergezinnen, vooral 
als de moeder achterblijft met de kinderen, als uit de verminderde autoriteit 
van de overgebleven ouder als gevolg van de echtscheiding en de daarmee 
gepaard gaande ruzies. Kinderen uit eenoudergezinnen hebben daardoor min-
der vaak aangepast gedrag, waardoor ze binnen en buiten de school sneller in 
moeilijkheden kunnen komen. Uit de Nederlandse vergelijkingen tussen de 
effecten van eenoudergezinnen, ontstaan door het overlijden van een van de 
ouders, en die van eenoudergezinnen, ontstaan door echtscheiding, blijkt dat 
het opgroeien in een eenoudergezin, ontstaan door overlijden, geen significante 
negatieve effecten heeft op de schoolloopbaan en het gedrag van de kinderen. 
Hieruit volgt dat het eenouderschap op zich geen negatieve factor is, maar dat 
de scheiding en de daarmee verbonden factoren de belangrijkste verklaring 
voor het negatieve effect van eenoudergezinnen is.  

De hoofdvraag is echter of kinderen, die na scheiding opgevoed zijn door 
één ouder, meer succes hebben in hun leven wanneer beide ouders bij elkaar 
waren gebleven. Met andere woorden: moeten ouders voor hun kinderen bij el-
kaar blijven? Volgens McLanahan & Sandefur (1994: 11) is deze vraag moei-
lijk te beantwoorden. “To really answer the question, we would need to run an 
experiment that randomly assigns people to two-parent and one-parent fami-
lies. Otherwise, we cannot rule out the possibility that some third variable is 
both causing parents to live apart and causing children to do worse in school. 
Adjusting for known characteristics (...) reduces the possibility that family 
structure is serving as a proxy for some other variable, but it does not eliminate 
the possibility.” Een van de meest voor de hand liggende derde factor is de 
ernstige ruzie tussen beide ouders, die kan eindigen in echtscheiding. 
McLanahan & Sandefur (1994: 30-31) zeggen daarover: “Parental conflict is 
often cited as a cause of both family disruption and the loss of parental re-
sources. (...) Before we can say that parental conflict is the principal explana-
tion for why children from divorced families are less successful than children 
from intact families, several factors must be taken into account. First, we must 
know something about the source and the degree of conflict. (...) Second, we 
need to ask whether the parents’ separation put an end to conflict or whether it 
increases conflict”. Acock & Demo (1994: 45) menen daarentegen dat “re-
views of the literature demonstrate that it is precisely these experiences - con-
flicts in martial and parent-child relationships - that mediate the effect of fam-
ily structure on children’s well-being.”  
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Europees empirisch onderzoek rond deze vraag is er niet veel. In Zweeds 
onderzoek (Gähler, 1994), waarin een onderscheid gemaakt wordt tussen het 
opgroeien in tweeoudergezinnen met ernstige ruzie tussen beide ouders en het 
opgroeien in eenoudergezinnen ontstaan door echtscheiding, zijn aanwijzingen 
gevonden dat het opgroeien met een slechte relatie tussen beide niet-
gescheiden ouders een groter negatief effect heeft op het welzijn van de kinde-
ren dan het opgroeien in een eenoudergezin ontstaan door de scheiding. Spruijt 
(1993) vond dat jongeren tussen de 12 en 24 jaar uit eenoudergezinnen ont-
staan door scheiding in vergelijking met jongeren uit instabiele twee-
oudergezinnen2 al meer relaties hebben meegemaakt, op jeugdiger leeftijd hun 
eerste coïtus ervaring hebben, vaker reeds met iemand naar bed zijn geweest, 
vaker met een losse partner voor de eerste keer seks hadden, minder traditio-
neel dachten over relaties en minder vaak een gezin wilden stichten, ook na 
controle voor de invloed van de ouderlijke sociale klasse en de mate van mo-
derne opvattingen bij de ouders. Dronkers (1996) vond dat het welzijn van 
middelbare scholieren in eenoudergezinnen gemiddeld groter is dan die van 
middelbare scholieren in twee-oudergezinnen met veel echtelijke ruzie. Dit 
geldt echter alleen in het geval als er volgens hun kinderen sprake is van veel 
of zeer veel ernstige ouderlijke ruzie. Als er volgens hun kinderen alleen enke-
le ernstige ouderlijke ruzies per jaar voorkomen, is het welzijn van hun kinde-
ren gemiddeld groter dan die van middelbare scholieren in eenoudergezinnen. 
Ook vond Dronkers dat indien de scheiding geen einde maakt aan de ruzie 
tussen de ex-echtelieden, het welzijn van hun kinderen lager was dan in de 
gevallen waarin de scheiding ook het einde van de ruzie vormt. Maar ook dan 
is het gemiddeld welzijn van middelbare scholieren in eenoudergezinnen met 
voortgezette ouderlijke ruzie hoger dan dat van middelbare scholieren in twee-
oudergezinnen met veel ouderlijke ruzie. Spruijt & de Goede (1997) vinden 
nogmaals kleine maar duidelijke verschillen tussen het welzijn van kinderen 
uit intacte maar instabiele gezinnen en het welzijn van kinderen uit eenouder- 
en stiefgezinnen, waarbij het welzijn van kinderen uit intacte maar instabiele 
gezinnen hoger was. Zij concluderen dat het vanuit het perspectief van het 
welzijn van het kind een permanent lage huwelijkssatisfactie van de ouders 
geen voldoende reden is om te scheiden. Uit de combinatie van het onderzoek 
van Spruijt & de Goede (1997) en Dronkers (1996) zou afgeleid kunnen wor-
den dat een minder gelukkig huwelijk, voorzover dat niet leidt tot voortduren-
de ruzie tussen de ouders, voor kinderen minder nadelig is dan een scheiding 
tussen deze ouders. Maar voortdurende ernstige ouderlijke ruzies zijn echter 
voor de kinderen nog nadeliger dan een scheiding omdat zij door die scheiding 
verwijderd worden van de ruzies en de daaruit voortvloeiende negatieve ge-
volgen.  

Ook vinden Nederlandse studies lange-termijn gevolgen van ouderlijke 
echtscheiding voor hun kinderen, bijvoorbeeld voor de stabiliteit van de rela-

                                                           
2 Instabiele tweeoudergezinnen zijn bij Spruijt gezinnen waarin een van de partners 

de afgelopen jaren ernstig overwogen heeft het huwelijk te beëindigen. 
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ties van deze kinderen (Bosch, Dronkers, Goor, Groot, Oei, Punt, Selleger & 
Windhorst, 1994; Manting, 1994; Dykstra, 1996; De Graaf, 1996; Spruijt & 
De Goede, 1996, 1997; Dronkers, 1997). Scheiding door ouders is dus voor 
hun kinderen meer dan alleen een voorbijgaande levenscrisis, waaruit ze in de 
meeste gevallen gelouterd en gestaald te voorschijn zullen komen. 
 
Gegeven deze uitkomsten uit sociaal-wetenschappelijk onderzoek naar de ge-
volgen van echtscheiding voor kinderen, is de vraag of de mate van contact 
met de vertrokken ouder (meestal de vader) deze negatieve gevolgen over het 
algemeen versterkt of afzwakt nog weinig onderzocht. Spruijt & de Goede 
(1997) vormen op dit punt de enige uitzondering. Zij vonden dat het welbevin-
den van jongeren met veel contact met hun beide gescheiden ouders zeker niet 
in alle opzichten beter is dan het welbevinden van jongeren zonder contact met 
hun beide gescheiden ouders. Zij wijzen ter verklaring van deze uitkomst op de 
ingewikkeldheid voor jongeren om goede relaties te onderhouden met beide 
ouders na de scheiding. Deze ingewikkeldheid zou dan de positieve gevolgen 
van het contact neutraliseren.  

Vanuit maatschappelijk perspectief is dit gebrek aan empirisch onderzoek 
naar het positieve effect van veel contact met beide gescheiden ouders merk-
waardig, omdat de nederlandse rechtspraak geregeld geconfronteerd wordt met 
tegenstrijdige wensen van gescheiden ouders over de hoeveelheid wenselijk 
contact tussen vertrokken ouder en zijn kinderen. De regering is bovendien on-
langs met voorstellen gekomen het ouderschap na scheiding in de regel bij 
beide ex-partners te laten, in plaats van één ouder daarmee te belasten. Ook een 
dergelijke nieuwe regeling gaat impliciet van de gedachte uit dat veel contact 
met beide gescheiden ouders goed is voor hun kinderen. Ook het toenemend 
co-ouderschap na scheiding rust op deze gedachte. Het is niet de bedoeling van 
dit artikel om deze opvattingen te bestrijden. Het is uitsluitend de bedoeling na 
te gaan of het feitelijk gemiddeld welzijn van middelbare scholieren uit een-
oudergezinnen met verschillende mate van contact met de vertrokken ouder 
steun geeft aan deze opvattingen. 

Dit artikel probeert op deze vraag een antwoord te geven door het gemid-
deld welzijn van middelbare scholieren met gescheiden ouders die verschillen-
de mate van contact hebben met de vertrokken ouder te vergelijken. In dit arti-
kel beperken ons tot die middelbare scholieren die na de scheiding bij hun 
moeder leven en dus in verschillende mate contact met de vertrokken vader on-
derhouden. Deze beperking vloeit voort uit het relatief kleine aantal middelba-
re scholieren dat bij hun vader woont na de scheiding. Teneinde het welzijn 
van deze scholieren in perspectief te plaatsen, vergelijken wij het ook met het 
welzijn van middelbare scholieren die nog bij hun (al dan niet ruziënde) ouders 
wonen of die bij hun hertrouwde ouders wonen.  

Dit artikel is een vervolg op Dronkers (1996) waarin alleen de mate van 
ruzie tussen ouders centraal stond. In dit vervolgartikel gaan wij ook na in hoe-
verre de verschillende combinaties tussen veel of weinig contact met de ver-
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trokken vader en veel of weinig ruzie tussen de gescheiden ouders uiteenlopen-
de samenhangen heeft met het welzijn van middelbare scholieren.  
 
Gegeven de huidige stand van het empirisch onderzoek rond de gevolgen van 
echtscheiding voor kinderen worden in dit artikel twee hypothesen getoetst: 
1. Veel contact met de vertrokken vader is voor het gemiddeld welzijn van 

middelbare scholieren beter dan weinig contact, ongeacht de hoeveelheid 
ruzie die beide gescheiden ouders volgens hun kinderen nog steeds hebben. 

2. Het opgroeien in een moedergezin met veel contact met de vertrokken va-
der en geen ruzie tussen de gescheiden ouders is voor het gemiddeld wel-
zijn van middelbare scholieren slechter dan het opgroeien in een gezin met 
niet-gescheiden ouders die veel onderlinge ruziën. 

2. Data en methoden 

Wij gebruiken in dit artikel de data van het Scholierenonderzoek 1994, uitge-
voerd door het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) in sa-
menwerking met het SCO-Kohnstamm Instituut, het Sociaal-Cultureel Planbu-
reau en de Stichting Economisch Onderzoek aan het eind van 1994 onder een 
steekproef van 25.000 middelbare scholieren. In een schriftelijke vragenlijst 
die op school is afgenomen, wordt hen een groot aantallen vragen voorgelegd 
met betrekking tot school en thuis, inkomsten, uitgaven, omgaan met geld, 
tijdsbesteding, school en studeren, zelfstandig wonen en leven, werken, poli-
tieke voorkeur en geloofsovertuiging, gezondheid en welbevinden. Van 17.770 
leerlingen werden bruikbare enquêtes teruggezonden en verwerkt. Dit databe-
stand is tenslotte herwogen op grond van de kenmerken provincie, godsdien-
stige richting van de school en de combinatie schooltype en leerjaar teneinde 
de gegevens representatief te maken voor de totale populatie scholieren in het 
voortgezet onderwijs (Warnaar, 1995). 

In de enquête is gevraagd naar het soort gezin waarin de leerling woont. 
Hij of zij kon kiezen uit o.a. tweeoudergezin (vader, moeder en kind(eren)), 
eenoudergezin met moeder, eenoudergezin met vader. Ook werd gevraagd of 
de vader en moeder van het gezin waar de leerling toebehoort allebei zijn na-
tuurlijke vader en moeder zijn. Bij een negatief antwoord is gevraagd wat er 
met de natuurlijke ouders gebeurd is (gescheiden of overleden) en is gevraagd 
hoe oud de leerling was, toen dat gebeurde. Omdat ook de leeftijd van de leer-
ling bekend is, kan uitgerekend worden hoe lang geleden de scheiding plaats 
vond. Zo kunnen wij een onderscheid maken tussen recent ontstane en reeds 
langer bestaande (ex-)eenoudergezinnen. Drie jaar of korter beschouwen wij 
als recent, langer dan drie jaar bestaand beschouwen wij als reeds lang be-
staand. De reden voor de keuze lag in de literatuur genoemde moeilijkste eerste 
18 maanden na de scheiding. Leerlingen van wie een van de ouders was over-
leden, hebben wij uit het analysebestand verwijderd. In geval van een schei-
ding is vervolgens gevraagd hoe vaak de leerling contact heeft met de ouder bij 
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wie hij niet meer woont (minder dan een keer per maand, een keer per maand, 
twee keer per maand, een keer per week, vaker). Er kan geen onderscheid 
gemaakt worden naar de aard en de intensiteit van dit contact. Wij hebben hier 
twee groepen onderscheiden: weinig contact (twee keer per maand of minder), 
veel contact (een keer per week of meer). Dit onderscheid valt samen met de 
meest voorkomende omgangsregeling tussen kinderen en hun vertrokken ouder 
in het geval van conflict daarover tussen de ex-echtelieden: twee keer per 
maand. In het laatste deel van de enquête is aan de middelbare scholieren ge-
vraagd of hun ouders het afgelopen jaar onderling ernstige ruzie hebben gehad 
(nooit, een enkele keer, soms, vaak, heel vaak). Wij hebben hier drie groepen 
van gemaakt: geen ruzie, weinig ruzie (een enkele keer, soms), veel ruzie 
(vaak, heel vaak). 

De antwoorden op deze vragen stellen ons in staat de eerdergenoemde ne-
gen categorieën gezinnen, waarin middelbare scholieren kunnen opgroeien, te 
onderscheiden: twee-oudergezinnen zonder echtelijke ruzie, twee-oudergezin-
nen met enige ouderlijke ruzie, twee-oudergezinnen met veel ouderlijke ruzie, 
recent ontstane moedergezinnen met weinig contact, recent ontstane moederge-
zinnen met veel contact, al lang bestaande moedergezinnen met weinig contact, 
al lang bestaande moedergezinnen met veel contact, al lang bestaande ex-een-
oudergezinnen met weinig contact, al lang bestaande ex-eenoudergezinnen met 
veel contact. Omdat stiefgezinnen waarbij er minder dan drie jaar ligt tussen de 
scheiding en het hertrouwen nauwelijks in het databestand voorkomen, hebben 
wij die niet in de analyse opgenomen. Wij kunnen geen onderscheid maken 
binnen de stiefgezinnen naar de natuurlijke ouder in die stiefgezinnen door ge-
brek aan gegevens daarover. In dit artikel beperken wij ons tot die eenouderge-
zinnen, waarbij de middelbare scholieren bij hun moeder wonen en de vader 
vertrokken is (zogenaamde moedergezinnen).  

Wij verwijderden alle leerlingen die zeiden niet meer thuis te wonen of die 
in een ander soort gezin te wonen dan een twee- of eenoudergezin (pleeggezin, 
tehuis). Ook leerlingen jonger dan 14 jaar hebben wij verwijderd, omdat zij 
gemiddeld vaker dan oudere leerlingen zeiden dat hun ouders geen ruzie had-
den. Gezien hun jeugd is het goed mogelijk dat zij de mate van ouderlijke ruzie 
onderschatten. Middelbare scholieren ouder dan 21 jaar hebben wij ook ver-
wijderd. Tenslotte hebben wij alleen die leerlingen in de analyse betrokken die 
in Nederland geboren zijn, die de Nederlandse nationaliteit hebben en die zich-
zelf tot de Nederlanders rekenen, teneinde mogelijke vertekening van de resul-
taten door andere culturele tradities (Islam, Caraïbisch gebied) te voorkomen. 
 
Onze keuze van indicatoren voor het welzijn van de middelbare scholieren 
sluit aan bij die van Borgers, Dronkers & van Praag (1996), maar zij is op een 
aantal punten aangescherpt. Soortgelijke indicatoren voor welzijn van kinderen 
uit eenoudergezinnen gebruiken McLanahan & Sandefur en Acock & Demo. 
De indicatoren zijn: 
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1. Druggebruik. Deze schaal is een optelsom van vier vragen over het gebruik 
in de afgelopen 12 maanden van kalmerende middelen, softdrugs, bewust-
zijnsverruimende middelen en harddrugs.  

2. Fysiek welzijn. Deze schaal is een optelsom van negen vragen over het 
voorkomen van ziekte: hoofdpijn afgelopen maand; keelpijn afgelopen 
maand; buikpijn afgelopen maand; verkouden afgelopen maand; misselijk 
afgelopen maand; slapeloosheid afgelopen maand; thuisgebleven afgelopen 
maand; bezoek huisarts afgelopen jaar; bezoek medisch specialist afgelo-
pen jaar. 

3. Geweld en misdaad. Deze schaal is een optelsom van 13 vragen over het 
meemaken van geweld en misdaad de afgelopen 12 maanden: deelgenomen 
aan serieus vechten op school; deelgenomen aan serieus vechten buiten 
school; iemand zodanig geslagen dat hij/zij verbonden moest worden of 
naar een dokter moest; zelf fiets gepikt; zelf winkeldiefstal gepleegd; zelf 
iets gestolen onder 50 gulden; zelf iets gestolen hebben boven 50 gulden; 
opzettelijk iets op school vernield; opzettelijk iets op straat vernield; eigen 
fiets gepikt; iets van je op school gestolen; zelf zo geslagen of verwond dat 
je naar de dokter moest of verbonden moest worden; met politie in aanra-
king geweest, omdat je iets gedaan had.  

4. Psychisch welzijn. Deze schaal is een optelsom van 31 vragen, waarin de 
leerling moest aangeven of een bepaalde uitspraak op hem of haar van toe-
passing is: ik ben niet graag thuis; ik voel me vaak eenzaam; ik voel me 
vaak somber; in de meeste dingen ben ik net zo goed als veel anderen; 
soms denk ik dat ik nooit ergens goed in zal worden; mensen als ik hebben 
niet veel kans om in het leven succesvol te zijn; ik kan niet zo goed met 
mijn vader opschieten; ik vind het heel spannend om gevaarlijke dingen te 
doen; wat ik mis is een goede vriend(in); soms denk ik dat er niemand is 
die om me geeft; ik word regelmatig gepest door klasgenoten; ik kan mak-
kelijk vrienden maken; ik kan niet zo goed met mijn moeder opschieten; bij 
het uitgaan draag ik regelmatig een wapen bij me; ik ben niet tevreden over 
mijn uiterlijk; ik denk dat anderen me lelijk vinden; ik verveel me buiten 
schooltijd; ik heb het gevoel mijn leven niet in eigen hand te hebben; ik 
heb een positief beeld van mezelf; ik voel me onzeker als ik een beslissing 
moet nemen; ik ben bang om te falen; ik ben bang als dingen niet zo gaan 
als ik gedacht had; ik ben onzeker in gezelschappen; soms word ik angstig 
zonder reden; naar school heb ik vaak een wapen bij me; ik heb vaak 
nachtmerries; soms kan ik zo driftig worden dat ik alle controle over me-
zelf verlies; over het algemeen ben ik best tevreden met mezelf; ik vind het 
moeilijk mijn emoties te tonen; ik heb de neiging de dingen die ik doe 
meerdere malen te controleren; als ik gespannen ben krijg ik lichamelijke 
klachten. Deze schaal is ontwikkeld door Kienhorst (1988: 75-86) en zij is 
opgebouwd uit items uit zes subschalen (Selfrating Depression Scale, De-
pression Adjective Ceck List, Hopelessness-scale, Selfesteem-scale, Family 
scale, Rational Behavior Inventory). 
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5. Schoolprestaties vergeleken met klas. De vraag loopt van slecht (1) tot 
goed (5). 

6. Aantal keer spijbelen vorige maand. 
7. Aan suïcide gedacht laatste jaar. De vraag loopt van nooit (1) tot heel vaak 

(5). 
 
Ten einde te controleren voor mogelijke verschillen in achtergrondkenmerken 
tussen leerlingen uit twee- en eenoudergezinnen zijn in de analyses de volgen-
de controle variabelen gebruikt: 
1. Schooltype waarop de leerling zit. 
2. Leeftijd leerling. 
3. Geslacht leerling. 
4. Urbanisatiegraad woongemeente. 
5. Hoogste opleiding van vader en moeder afzonderlijk. 
6. Lengte werktijd moeder buitenshuis. 
7. Betekenis die het geloof van de leerling in zijn leven heeft. 
8. Aantal broers en zussen, zowel binnen- als buitenshuis. 
9. Beroepsgroep van vader (laag, midden, hoog).  
 
Voor een verantwoording van de hier gebruikte analysetechniek en de behan-
deling van de missende waarden op de verschillende variabelen verwijzen wij 
naar Dronkers (1996).  

Een belangrijk aspect van de meting van de onderlinge ruzie tussen de ou-
ders is dat de leerlingen zelf moesten uitmaken wat zij als ernstige onderlinge 
ruzie tussen de ouders beschouwden. Leerlingen kunnen verschillen in de mate 
waarin zij onderlinge ruzie tussen hun ouders als ernstig beschouwen. In de 
praktijk zal dit betekenen dat de omvang van ernstige onderlinge ruzie tussen 
ouders in een tweeoudergezin onderschat wordt: ruzie tussen ouders is bedrei-
gend voor de kinderen en ouders worden vaak geïdealiseerd. Voor de toetsing 
van de hypothesen betekent dit dat onder gezinnen, waarin volgens de leerlin-
gen geen ruzie tussen de ouders bestaat, ook gezinnen zullen voorkomen waar-
in de ouders wel ernstige ruzie hebben. Het verschil in welzijn tussen leerlin-
gen uit gezinnen met en zonder onderlinge ruzie tussen de ouders kan daardoor 
onderschat worden. Voor de vergelijking tussen het welzijn van leerlingen in 
tweeoudergezinnen en moedergezinnen heeft deze mogelijke onderschatting 
geen ernstige gevolgen. Wij mogen immers aannemen dat leerlingen uit moe-
dergezinnen de onderlinge ruzie tussen hun ouders gemiddeld niet anders on-
derschatten dan leerlingen in tweeoudergezinnen.  

Een zelfde opmerking kan gemaakt worden bij de mate van contact met de 
vertrokken vader. Leerlingen zullen verschillen wat zij als een contact be-
schouwen. Juist in die situaties waarin de leerling relatief weinig contact heeft 
met de vertrokken vader zal elk contact (bijvoorbeeld een telefoongesprek) als 
zodanig beschouwd worden. In situaties waarin de leerling relatief veel contact 
heeft met de vertrokken vader, zal niet elk contact als zodanig beschouwd wor-
den. De meting van de mate van contact is dus niet zeer precies. Met name 
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leerlingen die zeggen dat ze veel contact hebben (dus een keer per week of 
meer) kunnen dat overdreven hebben door elk telefoongesprek ook als contact 
mee te tellen. Dit betekent dat in de categorie veel contact ook leerlingen zitten 
die in feite slechts weinig contact hebben, terwijl niet elke leerling die zegt 
weinig contact te hebben in feite ook weinig contact heeft. Voor de vergelij-
king tussen het welzijn van leerlingen in de verschillende moedergezinnen 
heeft deze niet-precieze meting geen ernstige gevolgen. Wij mogen immers 
aannemen dat leerlingen uit de verschillende moedergezinnen niet verschillen 
in hun beoordeling van de aard van contact met hun vertrokken vader.  

De welzijnsindicatoren zijn gebaseerd op zelfbeoordelingen van middelba-
re scholieren. Uiteraard kunnen in deze zelfbeoordelingen vertekeningen optre-
den: bijvoorbeeld jongens zullen vaker opscheppen over de mate van geweld 
en misdaad waarmee zij in aanraking zijn geweest. Daarom houden wij in de 
analyses ook rekening met verschillen in achtergrondskenmerken van leerlin-
gen. Om die zelfde reden hebben wij ook alle leerlingen jonger dan 14 jaar uit 
de analyse verwijderd. Maar belangrijker is dat deze vertekeningen voor de 
vergelijking tussen het welzijn van leerlingen in tweeoudergezinnen en in moe-
dergezinnen geen ernstige gevolgen zal hebben. Wij mogen immers aannemen 
dat leerlingen uit moedergezinnen en tweeoudergezinnen niet verschillen in de 
mate van vertekening bij de beantwoording van de vragen, die bij de afname in 
geen enkel opzicht in verband met hun huiselijke situatie werden gebracht.  

3. Twee-oudergezinnen, moedergezinnen en de hoeveelheid contact van de 
leerling met de vertrokken vader 

Tabel 1. De gemiddelde scores op de 7 welzijnsindicatoren voor de negen categorieën gezinstypen, 
uitgesplitst naar de mate van echtelijke ruzie of contact met vertrokken vader of ouder 
 Drugs Ziekte Geweld Psych. School Spijbel    Suï-        N 
          cide 
tweeouder zonder ruzie 4.2 13.9 2.7 56.4 3.0 1.0 1.2 3275 
tweeouder weinig ruzie 4.3 18.3 3.5 54.9 3.0 1.5 1.4 3275 
tweeouder veel ruzie 4.6 26.0 5.7 52.0 2.8 1.4 1.9 399 
moeder kort weinig contact 4.5 28.9 7.4 53.3 2.8 1.0 1.7 59 
moeder kort veel contact 4.5 21.5 2.0 54.1 2.8 1.2 1.5 95 
moeder lang weinig contact 4.5 23.0 3.7 54.3 3.0 1.4 1.5 220 
moeder lang veel contact 4.4 20.6 4.7 54.8 2.9 1.8 1.5 129 
stief lang weinig contact 4.6 21.7 6.5 54.3 2.8 1.4 1.5 173 
stief lang veel contact 4.3 20.5 3.7 55.3 2.9 0.9 1.5 47 
gemiddelde totale populatie 4.3 16.4 3.2 55.6 3.0 1.2 1.3 
stand. afwijking totale pop. 0.8 18.7 13.1 4.4 0.8 3.0 0.8 
valide N (gewogen) 9233 8729 9133 8890 9820 9203 9859 9859 
 
Eta2 .02 .03 .00 .06 .01 .01 .04 
 
De combinatie van de variabelen echtelijke ruzie (voor de tweeoudergezinnen) 
of contact met de vertrokken vader of ouder (voor de moeder-, resp. stiefgezin-
nen) leidt tot negen categorieën gezinstypen, zoals weergegeven in tabel 1.  
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De eerste kolom van deze tabel laat duidelijk zien dat bij middelbare scho-
lieren uit moedergezinnen het druggebruik hoger ligt dan scholieren uit twee-
oudergezinnen, behalve als er veel ouderlijke ruzie is. Ziekte onder middelbare 
scholieren (kolom 2 van tabel 1) is het hoogst in recent bestaande moederge-
zinnen met weinig contact met de vertrokken vader, maar ook in alle andere 
vormen van (ex-)eenoudergezinnen komt meer ziekte bij middelbare scholie-
ren voor dan bij het tweeoudergezin, waarin niet veel ouderlijke ruzie voor-
komt. Het zelfde geldt voor het meemaken van geweld (hetzij actief, hetzij 
passief), met een recent bestaand moedergezin met veel contact met de ver-
trokken vader als positieve uitzondering (kolom 3 van tabel 1). Ook het psy-
chisch welzijn van de middelbare scholieren (kolom 4) en het denken aan 
zelfmoord (kolom 7) verschilt tussen de verschillende gezinsvormen. Op 
soortgelijke wijze kan men ook de overige kolommen van deze tabel lezen. 
Sommige verschillen in welzijn suggereren dat het welzijn van middelbare 
scholieren met veel en weinig contact verschilt, maar lang niet altijd in het 
voordeel van scholieren met veel contact. Deze resultaten kunnen echter een 
vertekend beeld geven, omdat deze gezinstypen ook verschillen in allerlei 
andere kenmerken van ouders en leerlingen die ook van invloed zijn op het 
welzijn van middelbare scholieren. 
 
Tabel 2 laat zien in hoeverre deze verschillen ook significant blijven, na con-
trole voor verschillen in kenmerken van ouders en leerlingen. Het laat de signi-
ficante, gestandaardiseerde parameters van de categorieën na toevoeging van 
de eerder genoemde controle-variabelen zien. Ten einde de significantie van de 
verschillen tussen de verschillende categorieën vast te stellen, worden in de 
verschillende panelen van tabel 2 verschillende referentie-categorieën gebruikt. 
De parameters in elk panel geven aan in hoeverre de scores van de leerlingen 
van die categorie significant verschillen van de scores van de leerlingen in de 
referentie-categorie, na controle voor de verschillen in achtergrondskenmer-
ken. 

In vergelijking met het gemiddeld welzijn van middelbare scholieren uit 
reeds lang bestaande moedergezinnen met veel contact met de vertrokken 
vader is het welzijn van middelbare scholieren uit een twee-oudergezin met 
veel ruzie even groot of kleiner (derde regel in het eerste panel van tabel 2), 
met name ten aanzien van druggebruik, ziekte, psychisch welzijn en zelf-
moordgedachten. Bijna het zelfde geldt voor het gemiddeld welzijn van mid-
delbare scholieren uit reeds lang bestaande stiefgezinnen met veel contact 
(derde regel in tweede panel van tabel 2, met name druggebruik, psychisch 
welzijn en zelfmoordgedachten). Het zelfde vinden wij voor het gemiddeld 
welzijn van middelbare scholieren uit recent ontstane moedergezinnen met 
veel contact met de vertrokken vader (derde regel van het derde panel). Zij zijn 
minder vaak ziek, ervaren minder geweld of misdaad, denken minder vaak aan 
zelfmoord dan kinderen uit twee-oudergezinnen met veel ruziënde ouders en 
hun psychisch welzijn ligt hoger. Deze resultaten zijn in strijd met onze tweede 
hypothese. 
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Tabel 2. De significante parameters van de negen categorieën gezinstypen (ingedeeld op grond 
van ouderlijke ruzie en contact met vertrokken vader) op de 7 welzijnsindicaatoren, gecontroleerd 
voor de achtegrondskenmerken van ouders en leerlingen 
 Drugs Ziekte Geweld Psych. School Spijbel Suï-cide 

I. reeds lang bestaand moedergezin met veel contact r 
eferentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie n.s. -.13 n.s. .16 n.s. -.10 -.15 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
3 tweeouder veel ruzie .05 .04 n.s. -.11 n.s. n.s. .10 
4 moeder kort weinig contact n.s. .02 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
5 moeder kort veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
6 moeder lang weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
7 stief lang weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
8 stief lang veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
R2 hele vergelijking .03 .09 .03 .10 .02 .07 .05 

II. reeds lang bestaand stiefgezin met veel contact  
referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie n.s. -.14 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
3 tweeouder veel ruzie .07 n.s. n.s. -.14 n.s. n.s. .11 
4 moeder kort weinig contact n.s. n.s. n.s. -.03 n.s. n.s. n.s. 
5 moeder kort veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
6 moeder lang weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
7 moeder lang veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
8 stief lang weinig contact .04 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

III. recent ontstaan moedergezin met veel contact  
referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie -.13 -.14 n.s. .24 .12 n.s. -.12 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
3 tweeouder veel ruzie n.s. .04 .06 -.08 n.s. n.s. .11 
4 moeder kort weinig contact n.s. n.s. .03 n.s. n.s. n.s. n.s. 
5 moeder lang weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
6 moeder lang veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
7 stief lang weinig contact n.s. n.s. .03 n.s. n.s. n.s. n.s. 
8 stief lang veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
 
Kinderen uit reeds lang bestaande moedergezinnen met veel contact met de 
vertrokken vader scoren op vier indicatoren lager dan kinderen uit twee-ouder-
gezinnen zonder ruzie. Ook de eerste regel van het laatste panel bevestigt dit 
beeld: kinderen uit recent ontstane moedergezinnen met veel contact met de 
vertrokken vader scoren ook op vijf indicatoren lager. Alleen bij reeds lang be-
staande stiefgezinnen met veel contact met de vertrokken ouder (eerste regel 
van tweede panel) scoren de middelbare scholieren op één indicator (ziekte) 
significant lager dan middelbare scholieren uit eenoudergezinnen zonder ruzie. 

De eerste hypothese, dat het welzijn van middelbare scholieren in moeder-
gezinnen met veel contact van het kind met de vertrokken vader gemiddeld 
groter is dan dat in moedergezinnen met weinig contact van het kind met de 
vertrokken vader, wordt door de zesde regel van het eerste panel van tabel 2 
verworpen. Ook de laatste regel van het tweede panel bevestigt nauwelijks de 
opvatting dat veel contact goed is voor de kinderen. Slechts op één indicator 
verschillen scholieren uit reeds lang bestaande stiefgezinnen met veel en wei-
nig contact met de vertrokken ouder van elkaar in de veronderstelde richting: 
de mate van druggebruik. Op alle andere punten zijn de verschillen niet signifi-
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cant. De vierde regel uit het laatste panel laat een significant verschil in het ge-
middeld welzijn van scholieren uit recent ontstane moedergezinnen met veel en 
weinig contact met de vertrokken vader zien: bij weinig contact ervaart de leer-
ling meer geweld. 

De opvatting dat het welzijn van middelbare scholieren in reeds langer be-
staande moedergezinnen gemiddeld even groot is als dat van middelbare scho-
lieren in ex-eenoudergezinnen, waarbij de ouder hertrouwd is of is gaan sa-
menwonen met een nieuwe partner, wordt door de laatste twee regels van het 
eerste panel en de zesde en zevende regel van het tweede panel van tabel 2 be-
vestigd. 

4. Het cumulatieve effect van contact en ruzie 

Tabel 3. De gemiddelde scores op de 7 welzijnsindicatoren voor de 12 categorieën (ex-)éénouder-
gezinnen, uitgesplitst naar ruzie en contact met vertrokken vader 
 Drugs Ziekte Geweld Psych. School Spijbel Suï-        N 
        cide 
tmoeder kort ruzie  
weinig contact 4.8 37.8 18.5 52.9 2.6 .6 1.8 16 
moeder kort ruzie  
veel contact 4.6 24.6 2.3 52.7 2.6 1.6 1.7 78 
moederkort geen ruzie 
weinig contact 4.3 22.2 3.0 55.0 2.9 1.1 1.4 16 
moeder kort geen ruzie 
veel contact 4.3 19.5 1.9 55.5 3.4 .5 1.2 36 
moeder lang ruzie 
weinig contact 4.5 28.7 5.4 53.0 3.0 .9 2.0 41 
moeder lang ruzie  
veel contact 4.4 24.5 3.8 53.7 2.8 2.0 1.6 86 
moeder lag geen ruzie 
weinig contact 4.5 20.8 4.0 54.8 3.0 1.6 1.4 103 
moeder lang geen rucie 
veel contact 4.4 19.3 4.2 55.5 2.9 1.5 1.4 104 
stief lang ruzie  
weinig contact 4.6 23.5 5.1 52.6 2.9 1.7 1.7 70 
stief lang ruzie  
veel contact 4.6 26.4 7.1 54.3 2.7 1.7 1.5 45 
stief lang geen ruxie 
weinig contact 4.4 17.4 4.2 55.6 2.8 1.4 1.2 57 
stief lang geen ruzie 
veel contact 4.5 12.7 9.3 56.9 3.0 .4 1.4 30 
 
Eta2  .01 .04 .01 .06 .01 .01 .04 
 
De conclusies uit de vorige paragraaf nopen tot een gecombineerde toetsing 
van de effecten van ouderlijke ruzie en contact met de vertrokken ouder waar-
bij deze gecombineerd worden in 12 categorieën (ex-)eenoudergezinnen3. De 
gemiddelde scores op de welzijnsindicatoren zijn weergegeven in tabel 3 en 

                                                           
3 De drie categorieën twee-oudergezinnen zijn hier weggelaten omdat hun scores 

reeds in tabel 1 zijn weergegeven. 



Het effect van contact met de vader na echtscheiding 131 

 

kunnen op dezelfde wijze gelezen worden als de scores van tabel 1. Op het eer-
ste oog lijken de verschillende combinaties van mate van ouderlijke ruzie en 
mate van contact met de vertrokken vader tot uiteenlopende resultaten te lei-
den. Zo zijn middelbare scholieren in recent bestaande moedergezinnen met 
weinig ruzie minder ziek dan middelbare scholieren in recent bestaande moe-
dergezinnen met veel ruzie, maar in beide gevallen ligt het ziekte peil nog ho-
ger als er weinig contact is (kolom 2). Maar in dezelfde kolom blijkt dat mid-
delbare scholieren uit lang bestaande stiefgezinnen met ouderlijke ruzie en met 
veel contact met de vertrokken vader meer ziek zijn dan middelbare scholieren 
uit lang bestaande moedergezinnen met ouderlijke ruzie die weinig contact 
meer hebben met de vertrokken vader. Een soortgelijk verschijnsel zien wij in 
kolom 3 van tabel 3 (geweld). Opnieuw merken wij op dat de resultaten uit ta-
bel 3 misleidend kunnen zijn omdat de kenmerken van ouders en leerlingen in 
de verschillende gezinstypen kunnen verschillen, waarvoor eerst gecontroleerd 
moet worden, net als in de vorige paragraaf. 
 
Tabel 4. De significante parameters van de 16 categorieën gezinnen, waarbij de (ex-)éénouder-
gezinnen uitgesplitst zijn naar de combinatie van ouderlijke ruzie en contact met vertrokken vader 
 Drugs Ziekte Geweld Psych. School Spijbel    Suïcide 

I. tweeouders met veel ruzie 
referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie -.19 -.25 -.14 .45 .16 -.06 -.40 
2 tweeouder weinig ruzie -.12 -.14 -.10 .27 .13 n.s. -.28 
3 moeder kort ruzie 
weinig contact n.s. .02 .04 n.s. n.s. n.s. n.s. 
4 moder kort ruzie 
veel contact n.s. n.s. -.03 n.s. -.02 n.s. n.s. 
5 moeder kort geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. .02 n.s. n.s. -.03 
6 moeder kort geen ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. .04 .05 n.s. -.05 
7 moeder lang ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
8 moeder lang ruzie 
veel contact -.02 n.s. n.s. .03 n.s. n.s. -.03 
9 moeder lang geen ruzie 
weinig contact n.s. -.02 n.s. .06 .03 n.s. -.06 
10 moeder lang geen ruzie 
veel contact n.s. -.03 n.s. .07 n.s. n.s. -.06 
11 sstief lang ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. .02 n.s. n.s. n.s. 
12 stief lang ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. .04 n.s. n.s. -.03 
13 stief lang geen ruzie 
weinig contact n.s. -.02 n.s. .05 n.s. n.s. -.06 
14 stief lang geen ruzie 
veel contact n.s. -.03 n.s. .06 n.s. n.s. -.04 
R2    .03 .09 .03 .10 .02 .08 .06 
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II. reeds lang bestaand stiefgezin zonder ruzie en veel contact 
referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie n.s. n.s. -.21 n.s. n.s. n.s. n.s. 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. n.s. -.18 -.20 n.s. n.s. n.s. 
3 tweeouder met veel ruzie n.s. .10 n.s. -.20 n.s. n.s. .13 
4 moeder kort ruzie 
weinig contact n.s. .05 .04 .03 n.s. n.s. n.s. 
5 moeder kort ruzie 
veel contact n.s. .04 -.04 -.08 -.05 n.s. n.s. 
6 moeder kort geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
7 moeder kort geen ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. .03 n.s. n.s. 
8 moeder lang ruzie 
weinig contact n.s. .04 n.s. -.05 n.s. n.s. .05 
9 moeder lang ruzie 
veel contact n.s. .05 n.s. -.06 n.s. .04 n.s. 
10 moeder lang geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. -.04 n.s. n.s. n.s. 
11 moeder lang geen ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
12 stief lang ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. -.06 n.s. .04 .04 
13 stief lang ruzie 
veel contact n.s. .04 n.s. -.03 n.s. n.s. n.s. 
14 stief lang geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 

 
III. reeds lang bestaand moedergezin zonder ruzie en veel contact 

referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie -.10 -.12 n.s. .10 n.s. n.s. n.s. 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
3 tweeouder met veel ruzie n.s. .05 n.s. -.14 n.s. n.s. .13 
4 moeder kort ruzie 
weinig contact n.s. .04 .05 -.02 n.s. n.s. n.s. 
5 moeder kort ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. -.05 -.04 n.s. .03 
6 moeder kort geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
7 moeder kort geen ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. .04 n.s. n.s. 
8 moeder lang ruzie 
weinig contact n.s. .03 n.s. -.03 n.s. n.s. .05 
9 moeder lang ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. -.03 n.s. n.s. .03 
10 moeder lang geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
11 stief lang ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. -.04 n.s. n.s. .04 
12 stief lang ruzie 
veel contact n.s. .03 n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
13 stief lang geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
14 stief lang geen ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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IV. reeds lang bestaand moedergezin met ruzie en weinig contact 
referentie categorie 
1 tweeouder zonder ruzie -.15 -.33 n.s. .30 n.s. n.s. -.46 
2 tweeouder weinig ruzie n.s. -.22 n.s. .14 n.s. n.s. -.33 
3 tweeouder met veel ruzie n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
4 moeder kort ruzie 
weinig contact n.s. n.s. .05 n.s. n.s. n.s. n.s. 
5 moeder kort ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. -.05 n.s. -.04 
6 moeder kort geen ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -.03 
7 moeder kort geen ruzie 
veel contact n.s. -.03 n.s. n.s. .03 n.s. -.06 
8 moeder lang ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -.04 
9 moeder lang geen ruzie 
weinig contact n.s. -.04 n.s. n.s. n.s. n.s. -.08 
10 moeder lang geen ruzie 
veel contact n.s. -.04 n.s. .04 n.s. n.s. -.08 
11 stief lang ruzie 
weinig contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
12 stief lang ruzie 
veel contact n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. -.04 
13 stief lang geen ruzie 
weinig contact n.s. -.04 n.s. .03 n.s. n.s. -.08 
14 stief lang geen ruzie 
veel contact n.s. -.04 n.s. .04 n.s. n.s. -.04 
 
In tabel 4 worden de verschillen van tabel 3 getoetst op hun significantie. Ta-
bel 4 is op dezelfde wijze opgezet als tabel 2. Het laat de significante, gestan-
daardiseerde parameters van de categorieën na toevoeging van de eerder ge-
noemde controle-variabelen zien. Ook kent de tabel meerdere panelen, waarbij 
steeds een ander gezinstype referentie-categorie is. 

Op één uitzondering na (de mate van geweld en misdaad ligt in recent ont-
staan moedergezin met ruzie en weinig contact met de vertrokken vader hoger 
dan in een tweeoudergezin met veel ruziënde ouders) is het gemiddelde welzijn 
van middelbare scholieren in twee-oudergezinnen met veel echtelijke ruzie niet 
hoger dan dat van middelbare scholieren in (ex-)eenoudergezinnen. In een aan-
tal gevallen is het welzijn zelfs lager (eerste panel van tabel 4). In het geval 
van de combinatie van geen ouderlijke ruzie en veel contact met de vertrokken 
vader is het gemiddeld welzijn (met name ten aanzien van ziekte, psychisch 
welzijn, zelfmoordgedachten) groter dan dat van tweeoudergezinnen met veel 
ruzie (regel zes, tien en veertien van het eerste panel; de derde regels van het 
tweede en derde panel). Daarentegen is er geen significant verschil in gemid-
deld welzijn van middelbare scholieren uit reeds lang bestaande moedergezin 
met ouderlijke ruzie en weinig contact met de vertrokken vader met dat van 
middelbare scholieren uit tweeoudergezinnen met veel echtelijke ruzie (regel 
zeven van eerste panel; regel drie van vierde panel). Uit bij de auteur op te 
vragen nadere analyses blijkt dat het gemiddeld welzijn van middelbare scho-
lieren uit reeds lang bestaande moedergezinnen met veel ouderlijke ruzie en 
met veel contact met de vertrokken vader op drie indicatoren (druggebruik, 
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psychisch welzijn, zelfmoordgedachten) groter was dan in tweeoudergezinnen 
met veel echtelijke ruzie. Deze resultaten verwerpen onze tweede hypothese.  

Middelbare scholieren uit reeds langbestaande stiefgezinnen zonder ouder-
lijke ruzie en met veel contact met de vertrokken vader hebben op een indica-
tor (mate van geweld en misdaad) een lager gemiddeld welzijn dan middelbare 
scholieren uit tweeoudergezinnen zonder ruzie (regel een van tweede panel). 
Middelbare scholieren uit reeds lang bestaande moedergezinnen zonder ouder-
lijke ruzie en met veel contact met de vertrokken vader scoren op drie indicato-
ren (druggebruik, hoeveelheid ziekte, psychisch welzijn) lager dan twee-ouder-
gezinnen zonder ruzie (eerste regel van derde panel). Deze twee categorieën 
gezinstypen geven de geringste verschillen met twee-oudergezinnen te zien, 
andere categorieën laten nog meer en grotere verschillen in gemiddeld welzijn 
zien (eerste regel in laatste panel van tabel 4). De combinatie veel contact en 
geen ouderlijke ruzie is dus het gunstigst, maar het komt nooit op het zelfde ni-
veau van een twee-oudergezin zonder ruzie. 

De eerste hypothese, dat het welzijn van middelbare scholieren in moeder-
gezinnen met veel contact van het kind met de vertrokken vader gemiddeld 
groter is dan dat in moedergezinnen met weinig contact van het kind met de 
vertrokken vader, wordt door de laatste regel van het tweede panel van tabel 4 
voor lang bestaande stiefgezinnen zonder ruzie verworpen. Het gemiddeld 
welzijn verschilt op alle indicatoren niet significant. De tiende regel van het 
derde panel laat zien dat dit positieve effect van contact ook niet opgaat voor 
reeds lang bestaande moedergezinnen zonder ruzie. Alleen bij reeds lang be-
staande moedergezinnen met ruzie (achtste regel van laatste panel) is er één 
significant verschil overeenkomstig de eerste hypothese: bij veel contact den-
ken middelbare scholieren minder aan zelfmoord dan bij weinig contact. Bij 
recent ontstane moedergezinnen vindt de eerste hypothese meer steun. Het ver-
schil tussen de derde en de vierde regel van het eerste panel laat zien dat het 
gemiddeld welzijn op een aantal indicatoren (bijvoorbeeld de mate van geweld 
en misdaad) verschilt tussen beide categorieën, ondanks de ouderlijke ruzie. 
Iets soortgelijks vinden wij bij het verschil tussen de vijfde en de zesde regel 
van het eerste panel. Onze eerste hypothese gaat dus blijkbaar vooral op bij re-
cent ontstane moedergezinnen. 

Daarentegen hebben middelbare scholieren uit reeds lang bestaande stief-
gezinnen met ouderlijke ruzie en met veel contact met de vertrokken ouder een 
lager gemiddeld welzijn op twee indicatoren (ziekte en psychisch welzijn; 
regel dertien van tweede panel). Ook bij reeds lang bestaande moedergezinnen 
met veel contact beïnvloedt de mate van ouderlijke ruzie het welzijn van hun 
kinderen (psychisch welzijn en zelfmoordgedachten) negatief (negende regel 
in het derde panel). Kinderen uit reeds lang bestaande moedergezinnen met 
weinig contact met de vertrokken vader en zonder ouderlijke ruzie hebben op 
twee indicatoren (ziekte, zelfmoordgedachten) een gemiddeld betere score dan 
middelbare scholieren uit overeenkomstige gezinnen maar met ouderlijke ruzie 
(negende regel uit het vierde panel). Het verschil tussen de derde en vijfde re-
gel van het eerste panel van tabel 4 (recent ontstane moedergezinnen met wei-
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nig contact) laat ook zien het welzijn van middelbare scholieren uit de gezin-
nen zonder ouderlijke ruzie groter is, ondanks de gelijke mate van contact. 
Datzelfde geldt ook voor het verschil tussen de vierde regel en de zesde regel 
van het eerste panel van tabel 4. De voortgaande ouderlijke ruzie heeft blijk-
baar in alle situaties een negatief effect, terwijl de mate van contact alleen bij 
recent ontstane moedergezinnen een extra positief effect heeft voor het welzijn 
van de kinderen, overeenkomstig de eerste hypothese.  

5. Conclusie en discussie 

De eerste hypothese luidde dat veel contact met de vertrokken vader voor het 
gemiddeld welzijn van middelbare scholieren beter is dan weinig contact, on-
geacht de hoeveelheid ruzie die beide gescheiden ouder volgens hun kinderen 
nog steeds hebben. De resultaten van paragraaf 3 laten duidelijk zien dat veel 
of weinig contact met de vertrokken vader op zich weinig uitmaakt voor het 
welzijn van middelbare scholieren. De resultaten van paragraaf 4 laten zien dat 
de mate van ouderlijke ruzie de belangrijkste oorzaak zijn voor verschillen in 
welzijn van middelbare scholieren uit moedergezinnen. De eerste hypothese 
gaat niet op voor reeds lang bestaande moeder- en stiefgezinnen, maar wel bij 
recent ontstane moedergezinnen. Veel contact met de vertrokken vader is dus 
vooral van belang in de eerste paar jaar na de scheiding en dat geldt in het bij-
zonder als de ex-echtgenoten niet meer ruziën. Dit verschil in effect van veel 
contact tussen recent en langbestaande moedergezinnen zou verklaard kunnen 
worden uit de functie van veel contact met de vertrokken vader voor zijn kin-
deren. Veel contact met de vertrokken vader helpt kinderen om zich aan de 
scheiding van hun ouders aan te passen. Deze aanpassing is vooral nodig in de 
periode na de scheiding. 

De tweede hypothese luidde dat het opgroeien in een moedergezin met veel 
contact met de vertrokken vader en geen ruzie tussen de gescheiden ouders 
voor het gemiddeld welzijn van middelbare scholieren slechter is dan het op-
groeien in een gezin met niet-gescheiden ouders met veel onderlinge ruzie. 
Deze hypothese mag gezien de uitkomsten verworpen worden. Het welzijn van 
middelbare scholieren uit deze moeder- en stiefgezinnen ligt op een aantal pun-
ten hoger dan die van middelbare scholieren met niet-gescheiden ouders die 
veel ruziën. Maar het welzijn van de middelbare scholieren uit deze moeder- 
en stiefgezinnen met weinig ouderlijke ruzie en veel contact met de vertrokken 
vader ligt nog steeds lager dan het welzijn van middelbare scholieren met niet-
gescheiden, niet-ruziënde ouders. Het welzijn van middelbare scholieren met 
niet-gescheiden ouders die enkele keren per jaar onderling ruziën is lager dan 
het welzijn van middelbare scholieren waarvan de niet-geschieden ouders 
nooit ruziën. Maar het ligt hoger dan het welzijn van middelbare scholieren uit 
reeds lang bestaande stiefgezinnen zonder ruzie en met veel contact, met name 
ten aanzien van geweld en psychisch welzijn (tweede regel van panel twee van 
tabel 4). Dat geldt niet voor het lang bestaande moedergezin zonder ruzie met 
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veel contact: het welzijn van deze middelbare scholieren verschilt niet signifi-
cant van dat van middelbare scholieren met niet-gescheiden ouders die enkele 
keren per jaar onderling ruziën (tweede regel van derde panel van tabel 4). Dit 
verschil tussen moeder- en stiefgezinnen in overigens vergelijkbare omstandig-
heden is goed te verklaren uit de introductie van een nieuwe volwassen in het 
stiefgezin, wat nieuwe spanningen voor de kinderen oproept. Deze resultaten 
betekenen dat een echtscheiding ook in het belang van het kind kan zijn, maar 
alleen indien de ouderlijke ruzie langdurig, veelvuldig en ernstig is.  

Tegelijkertijd moet er echter nadrukkelijk opgewezen worden dat echt-
scheiding en ouderlijke ruzie niet de belangrijkste verklaringen voor verschil-
len in welzijn tussen middelbare scholieren zijn. Andere factoren zoals de 
opleiding van de ouders, de opleiding die de leerling zelf volgt, het belang dat 
door de leerling aan religie wordt toegekend zijn over het algemeen belangrij-
ker verklaringen voor verschillen in welzijn van middelbare scholieren. Met 
andere woorden: echtscheiding en ouderlijke ruzie zijn van belang voor het 
welzijn van het kind maar ze zijn zeker niet de enige of de belangrijkste facto-
ren. De verschillende gezinstypen ontlopen elkaar niet veel wat betreft het 
welzijn van de daarin opgroeiende kinderen. Deze constatering relativeert het 
belang van ingrijpende herzieningen van het familierecht als middel om het 
welzijn van kinderen die ouderlijke ruzie en echtscheiding meemaken te be-
schermen. Maar deze relativering neemt niet weg dat echtscheiding een be-
dreiging voor het welzijn van kinderen vormt, niet alleen op de korte maar ook 
op de lange termijn.  
 
Contact met de vertrokken vader heeft een positieve betekenis voor middelbare 
scholieren van gescheiden ouders, vooral gedurende de eerste paar jaar na de 
scheiding. Maar belangrijker voor het welzijn van deze middelbare scholieren 
is dat de scheiding een einde maakt aan de ruzie tussen de ex-echtgenoten en 
dat de scheiding niet het begin is van nieuwe conflicten tussen ouders (boedel, 
voogdij, omgangsregeling). In dat geval betekent de scheiding van hun ouders 
voor kinderen niet het einde van een crisis, maar alleen een nieuwe fase in de 
strijd tussen hun ouders waarvan zij ongevraagd het medeslachtoffer worden. 
Anders gezegd: het gaat bij scheiding niet alleen om de rechten en belangen 
van de individuele echtgenoten, maar ook om de rechten en belangen van hun 
kinderen. Dit en ander sociaal-wetenschappelijk onderzoek rond de gevolgen 
van scheiding voor kinderen laat duidelijk zien dat de rechten en belangen van 
de kinderen bij scheiding lang niet altijd in het verlengde liggen van de rechten 
en belangen van hun ouders, zelfs als beide ouders veel contact met hun kinde-
ren blijven houden. 
 
Ruzie tussen ouders is uiteraard in rechtspraak een moeilijk te beïnvloeden fac-
tor. De ruzie is er al, voordat de echtelieden bij hun advocaat of voor de rechter 
verschijnen. Toch zou met de inrichting van de rechtspraak meer rekening ge-
houden kunnen met het negatieve effect van ruzie voor de kinderen. Veel juri-
dische handelingen en rituelen lijken eerder gericht op het instandhouden van 
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de ruzie na de echtscheiding als op een beëindiging daarvan. Ook laat de recht-
spraak zich door ex-echtelieden vaak gebruiken om hun ruzies verder uit te 
vechten. Vanuit het belang van het kind, dat buiten zijn wil bij echtscheiding 
betrokken wordt, is dat onjuist. Met het oog op de belangen van dat kind zou 
de rechter van scheidende ouders moeten mogen vergen dat zij de ruzie beëin-
digen voordat de scheiding wordt toegestaan. Bovendien zou de rechter niet 
moeten toestaan dat de ruzie na de scheiding in de rechtzaal wordt voortgezet, 
bijvoorbeeld over de omgangsregeling en de mate van contact met de vertrok-
ken vader. Juridische strijd over de inrichting en uitvoering van deze omgangs-
regeling, gevoerd vanuit het belang van het kind, miskent het veel grotere 
belang van het kind bij de beëindiging van de ouderlijke ruzie, ook na de echt-
scheiding. Voor deze afweging van strijdige belangen van kind en ex-
echtelieden lijkt de wijsheid van Salomo, wiens eerste uitspraak ook het fami-
lierecht betrof, belangrijker dan een herschreven familierecht.  
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Kirsten Scheiwe en Harry Willekens 

Het functionele equivalent in rechtsvergelijking en 
rechtssociologie 

Een bespreking aan de hand van de relatie tussen gezinsrecht en sociale 
zekerheidsrecht 

„Functionele equivalentie“ als brug tussen rechtssociologie en rechtsver-
gelijking: een inleiding 

Rechtssociologische verklaringen nemen ofwel rechtsnormen en -praktijken als 
explanans en proberen ze uit variaties in sociale structuren en gedragspatronen 
af te leiden, of ze kijken naar de effecten van rechtsregels op gedrag. In beide 
gevallen is vergelijking een essentieel instrument van verklaring. De reden is 
voor de hand liggend. Met sociale structuren valt niet te experimenteren. Ver-
moedt men een causaal verband tussen een gegeven sociale verandering en de 
rechtsontwikkeling of tussen de invoering van een nieuwe rechtsregel en ge-
dragswijzigingen, dan is de vergelijking met andere maatschappelijke verban-
den, waarin zich een equivalente wijziging in de sociale verhoudingen of in de 
rechtsregeling heeft voorgedaan, de aangewezen weg om de juistheid van de 
hypothese te toetsen. Werd de invoering van een zelfde of een equivalente 
rechtsregel in de maatschappijen waarmee vergeleken wordt door dezelfde of 
equivalente gedragswijzigingen gevolgd? Werden dezelfde of equivalente so-
ciale ontwikkelingen in de vergeleken maatschappijen door een zelfde of equi-
valente rechtsontwikkeling gevolgd? Een positief antwoord versterkt de hypo-
these. Een negatief antwoord moet niet noodzakelijk tot het opgeven van de 
hypothese leiden - er is immers in complexe systemen onvermijdelijk met 
doorkruisende variabelen te rekenen -, maar het werpt vragen op die tot verfij-
ning en bijstelling van probleemstelling en hypothese kunnen leiden. Waarom 
immers is de relatie tussen rechtsregels, gedrag en sociale structuren in het ene 
geval anders dan in het andere? Is er een gemeenschappelijk mechanisme dat 
kan verklaren waarom, bij voorbeeld, dezelfde regel in geval 1 tot gedragswij-
zigingen leidt, maar in geval 2 niet? 

Hiermede is, vanuit het perspectief van de rechtssociologie, de onverbre-
kelijke band tussen rechtsvergelijking en rechtssociologie aangegeven.1 Het 
begrip "functionele equivalentie" is de brug die beide disciplines verbindt, zo-
als reeds moge blijken uit de frequentie waarmee hierboven het woord 

                                                           
1 Ten aanzien van die band, bekeken vanuit het complementaire perspectief van de 

rechtsvergelijking, zie o.m. Von Benda-Beckmann (1979). 
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"equivalent" gevallen is. Om te kunnen vergelijken, heeft men een 
archimedisch punt nodig: een gemeenschappelijk perspectief op de 
rechtsstelsels onder consideratie, dat toelaat vast te stellen welke rechtsregels 
en -praktijken met elkaar vergeleken moeten worden en dat de achtergrond 
biedt waartegen variaties afgelezen kunnen worden. Nu kan men de selectie 
van de met elkaar te vergelijken rechtsnormen en -praktijken alleen doorvoeren 
aan de hand van hun gelijkenis in vorm, functie of genealogie. Met andere 
woorden: om te kunnen vergelijken, moet men een antwoord geven op een van 
drie vragen: "met welke begrippen, volgens welke systematiek zijn de regels 
opgebouwd?", "waartoe dienen de regels?" of "waar komen de regels 
vandaan?". Voor een sociologisch onderzoek dient zich de gelijkenis in functie 
bijna vanzelfsprekend aan als grondslag van de selectie De socioloog is 
immers veelal - zij het niet noodzakelijk - geïnteresseerd in de vraag hoe 
sociale structuren werken en waarom ze werken zoals ze werken. Die vraag 
verwijst onvermijdelijk naar de functie van sociale arrangementen (cf. Carling 
1990, Raes en Willekens 1994:17-24). Er zijn uiteraard interessante 
rechtssociologische onderzoeken denkbaar die van de gelijkenis in vorm2 of 
genealogie uitgaan, maar dan komt de vraag naar de functionele (dis-) 
equivalentie op een ander punt in het onderzoek naar voren: wanneer Renner 
(1965/1927) aantoont hoe vormelijk identiek gebleven regels een fundamentele 
betekeniswijziging ondergaan hebben onder invloed van de ontwikkeling van 
de kapitalistische economie, vergelijkt hij rechtsregels op grond van hun vorm 
om tot een verschil in functie te besluiten.  

Hiermee moge duidelijk gemaakt zijn dat de vraag wat een functioneel 
equivalent in de rechtsvergelijking is, precies vanuit een sociaal-wetenschappe-
lijk perspectief op het (gezins)recht, nadere uitdieping verdient.  
 
Daar rijst evenwel meteen een bijna onoverkomelijk probleem. Een nauwkeu-
rige begripsbepaling zou vooronderstellen dat een antwoord gegeven wordt op 
sommige van de moeilijkste vragen waarmee de sociologische theorie en de 
sociale filosofie geconfronteerd worden. De functionele methode in de rechts-
vergelijking gaat uit van een "behoefte" die de in de vergelijking betrokken 
maatschappijen of groepen in deze maatschappijen gemeen hebben, om dan te 
bekijken op welke wijze verschillende rechtsstelsels (al dan niet) aan de gestel-
de behoefte tegemoetkomen. Precies het begrip "behoefte" is nu uiterst proble-
matisch. Bedoeld kunnen zijn: behoeften van (groepen van) individuele 
mensen (zoals de behoefte van moeders aan levensonderhoud; zie verder); of 
behoeften van het sociale systeem of de maatschappij (zoals de behoefte aan 
legitimiteit van de bestaande organisatie der machtsverhoudingen). Voorzover 
individuele behoeften (aan voedsel, bestaanszekerheid, bescherming tijdens de 
prille jeugd, enz.) bedoeld zijn, kan tenminste aan de realiteit van de gestelde 
behoeften niet altijd twijfel bestaan. Weliswaar kan er strijd zijn over de juiste 
inhoud van een kataloog der menselijke behoeften, maar dat de mens een 

                                                           
2 Een illuster voorbeeld: Renner (1965/1927). 
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behoeftig wezen is en dat er basisbehoeften zijn die wij allen gemeen hebben, 
is niet in ernst betwijfelbaar. De filosofen die dat betwisten, zouden na een 
week vasten hun mening allicht herzien. Moeilijker liggen de zaken wanneer 
de "behoefte" die als uitgangspunt der vergelijking dient een behoefte van het 
sociaal systeem is, en wel om twee redenen: het is, ten eerste, minder klaar wat 
als een "behoefte" in deze zin zou kunnen gelden; en wij weten, ten tweede, 
slechts zeer onvolkomen welke sociale mechanismen maatschappijen er (al dan 
niet) toe brengen aan hun structurele behoeften te voldoen (in relatieve 
tegenstelling tot wat geldt voor de individuele behoeften: daar heeft de 
biologie veel preciezere antwoorden klaar om uit te leggen hoe en waarom 
mensen behoeftenbevrediging nastreven). Ook indien men het woord 
"behoefte" accepteert als een bruikbare metafoor voor datgene wat een 
maatschappij of een groep nodig heeft om zijn stabiliteit te bewaren, de sociale 
cohesie te versterken, zich verder te ontwikkelen, enz., rijzen hersenpijnigende 
vragen: wat zijn eigenlijk de "doelen" van sociale systemen, maatschappijen, 
groepen, in functie waar van sociale "behoeften" bevredigd moeten worden? 
Betreffen zij alleen de stabiliteit van sociale verbanden of ook hun 
transformatie? Hoe zorgen maatschappijen, enz., ervoor dat hun "behoeften" 
bevredigd worden? Wat gebeurt er indien die "behoeften" niet bevredigd 
worden: onder welke voorwaarden storten sociale structuren in elkaar, worden 
maatschappijen op een nieuw ontwikkelingspad gezet, enz.? 

Niet alleen kan er niet aan gedacht worden deze vragen hier te beantwoor-
den, men zal in de sociaal-wetenschappelijke literatuur vele aanzetten, maar 
weinig bevredigende antwoorden vinden.3 Maar zolang deze vragen niet 
verder uitgediept zijn, moet een nauwkeurige omschrijving van wat een 
"functioneel equivalent" is op zich laten wachten. Men zou dan tot de slotsom 
kunnen komen dat de rechtsvergelijking (voorlopig?) van het gebruik van dit 
begrip moet afzien, maar dat zou rechtsvergelijking en rechtssociologie 
vleugellam maken. Indien waar is wat in de aanhef van dit artikel gezegd is, is 
de ontwikkeling van (rechts)sociologische theorie immers goeddeels 
aangewezen op het systematische gebruik van vergelijking; en die vergelijking 
veronderstelt de identificatie van "functionele equivalenten". Men komt dan in 
de vicieuze cirkel terecht dat de rechtsvergelijking zou moeten wachten op de 
verdere ontwikkeling van de rechtssociologie, terwijl de rechtssociologie niet 
tot ontwikkeling zou kunnen komen zonder een beroep op de 
rechtsvergelijking. Aan de vicieuze cirkel ontsnappen betekent: afzien van een 
harde omschrijving van "functionele equivalentie" en proberen, in confrontatie 
met concrete vragen der sociologische rechtsvergelijking, een steeds fragiele 
en misschien slechts beperkt veralgemeenbare verfijning van de ideeën over 
functionele equivalentie na te streven. Daartoe volgt nu eerst een korte 

                                                           
3 Wat dat deel van de sociale wetenschappen, dat strikt methodologisch-individualis-

tisch georiënteerd is, ertoe gebracht heeft vragen van deze aard zonder meer voor 
onzinnig te verklaren (cf. Elster 1985) - een stap die ons niet openstaat, tenzij wij 
de functionele methode in haar geheel zouden willen veroordelen. 
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kritische weergave van de rechtsvergelijkend-methodologische literatuur ter 
zake, daarna de uitwerking van een concreet voorbeeld. 

Het functionele equivalent in de rechtsvergelijkende literatuur: een kriti-
sche kanttekening4 

Zoals reeds eerder aangestipt, gaat de functionele methode in de rechtsvergelij-
king uit van een sociaal probleem en onderzoekt dan met welke rechtstechni-
sche middelen de diverse rechtssystemen het probleem oplossen. De speurtocht 
naar het functionele equivalent bestaat erin de onderscheiden rechtstechnische 
middelen of rechtsfiguren ter oplossing van een vergelijkbaar probleem te 
identificeren. Functionele equivalenten zijn die instituties in de te vergelijken 
rechtsstelsels die, ongeacht hun verschillen, de "notwendig eigentümlich histo-
rischen Formgebung (...) jeweils äquivalente Ordnungsgedanken in einer der 
nationalrechtlichen Systematik angestammten Begiffs- und Denkfigur wieder-
holen" (Esser 1990:348). Of, zoals Roscoe Pound het in 1936 zei, het wezen 
van de functionele rechtsvergelijking bestaat erin vast te stellen "how the same 
things may be brought about, the same probleem may be met by one legal 
institution or doctrine or precept in one body of law and by another and quite 
different institutional doctrine or precept in another" (Pound 1936:59). 

Disparate rechtsfiguren in verschillende rechtsordes die hetzelfde sociale 
probleem aanspreken, behoren niet noodzakelijk tot hetzelfde subsysteem van 
het recht; niet alleen het rechtsbeginsel, maar ook de implementatietechniek 
kan variëren. Er bestaan verschillen tussen de diverse landen naar gelang 
welke "Rechtshonoratioren" in de zin van Weber recht scheppen en toepassen, 
en naar gelang van de arbeidsverdeling tussen wetgever, rechters en 
administratie. De functionele methode kan zich er dan ook niet toe beperken de 
rechtsinstellingen te onderzoeken op het niveau van de normen zoals zij in de 
boeken terug te vinden zijn, maar moet proberen de functionele 
overeenstemming van de rechtsnormen als "law in action" te bepalen. 

Sommige auteurs hebben twijfels geuit ten aanzien van het gebruik van de-
ze methode.5 Gessner (1977:129) bekritiseert het verval in de tautologie, wan-
neer in de vergeleken rechtsordes overeenstemmende oplossingen vastgesteld 
worden, daar waar men reeds uitgegaan is van de assumptie van gelijke 
behoeften: hoe minder inspanning geleverd wordt om de probleemstelling 
scherp te krijgen, des te minder informatie kan men als eindproduct verwerven. 
Een oplossing hiervoor is de vraagstelling aan te scherpen. Kritiek wordt 
verder ook geuit ten aanzien van simplistische assumpties over causale relaties 
en over de relaties tussen de rechtsnorm en zijn werking. Er wordt gesteld dat 
                                                           
4 Zie Zweigert en Kötz (1996:31e.v.), Rheinstein (1974:27 e.v)., Constantinesco 

(1972:50 e.v.), Esser (1990:346e.v.), Kahn-Freund (1978), Kahn-Freund (1962:407 
e.v.). 

5 Zie d'Oliveira (1980) en verscheidene bijdragen in Drobnig (1977), in het bijzonder 
het opstel van Gessner. 
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de functionele methode de mogelijkheid vooronderstelt vast te stellen wat de 
werkelijke werking van een regeling is (d'Oliveira 1980:5). Maar op het gebied 
van de sociale wetenschappen zou het isoleren van causale factoren 
onmogelijk zijn op grond van de oneindigheid van de causale betrekkingen; 
derhalve zou een rechtsnorm niet zonder meer naar zijn werking beoordeeld 
kunnen worden, en de werking niet als referentiepunt voor vergelijking 
gebruikt kunnen worden (Gessner 1977:136).  
 
Tegen deze kritiek is een verdediging op twee niveaus aan te voeren.  

Op de eerste plaats schiet de kritiek over zijn doel heen, inzoverre hij elke 
mogelijkheid van causale verklaring van de werking van complexe systemen 
zou willen uitsluiten. Het kan niet de bedoeling van dit artikel zijn een betoog 
te ontwikkelen over de mogelijkheid van verklaring van het sociale (zie hier-
voor o.m. Bhaskar 1989). Er kan mee volstaan worden er op te wijzen dat er 
methoden bestaan die toelaten, op onvolkomen wijze, complexiteit te 
reduceren zonder noodzakelijk in een karikatuur van de werkelijkheid te 
vervallen en interveniërende factoren te identificeren en hun werking te 
schatten; en dat er tenminste een wetenschap der complexe systemen bestaat, 
namelijk de biologie (cf. de bijdrage van Cliquet in deze bundel), die haar 
onderzoeksobjecten zo nauwkeurig weet te beschrijven dat zij soms 
verregaande en spectaculaire manipulaties van de voorgegeven werkelijkheid 
mogelijk maakt. 

Op de tweede plaats zijn "functie" en "werking" geen identieke begrippen. 
Weliswaar is kennis van de feitelijke werking van rechtsnormen een voorwaar-
de om sociologisch functies aan rechtsnormen te kunnen toeschrijven. Een be-
paling van de functie van rechtsnormen, die niet mede van hun empirische 
werking zou uitgaan, zou moeten terugvallen op de manifeste doelstellingen 
van de wetgever - een bedenkelijke werkwijze, omdat (i) zich achter de uitge-
sproken doelstellingen intenties kunnen verbergen die pas door het empirisch 
onderzoek aan het licht gebracht kunnen worden, en (ii) de functie van een in-
stitutie onafhankelijk kan zijn van de intenties van de betrokken actoren en er 
zelfs mee gediend kan zijn dat zij actoren niet bewust is. Maar anderzijds is de 
functie van een institutie iets anders dan het bonte palet van haar diverse con-
crete consequenties. Een vergelijking met de functie in de biologie kan dit ver-
duidelijken. De functie van het oog is toe te laten kennis van de omgeving te 
vergaren, die nuttig of noodzakelijk is voor overleving. Nu laten ogen ook toe 
in genoemde opzichten nutteloze kennis te verwerven, te wenen, optische hal-
lucinaties te hebben, enz.; en vele reële ogenparen werken slecht en vervullen 
hun functie gebrekkig. Dat belet ons niet met recht aan ogen een functie toe te 
schrijven. De omschrijving van die functie is, in vergelijking met wat wij 
weten over de concrete werking van het orgaan, een verregaande abstractie; 
maar zij geeft ons niettemin een beter inzicht in wat het orgaan is dan de, zelfs 
geordende, presentatie van alle mogelijke werkingen van het orgaan zou 
kunnen doen. Dat is o.m. het geval omdat het bestaan van het oog - zijn 
ontstaan in een evolutionair proces en zijn voortbestaan onder selectieve druk - 
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alleen maar concipieerbaar is in het licht van de genoemde functie en het 
evidente onzin zou zijn dit bestaan te willen toeschrijven aan de andere 
genoemde werkingen. Zo ook ligt de relatie tussen functie en werking bij 
sociale (rechts)instituties. Zonder waarneming van de werking is geen 
functiebepaling mogelijk; maar om de functie van een sociale institutie 
(rechtsregeling) te kunnen vaststellen, behoeft men niet elk detail van de 
werking te kennen; men moet integendeel afstand nemen van deze details en 
zich concentreren op die werking zonder welke het voortbestaan van de 
institutie onbegrijpelijk of onverklaarbaar zou voorkomen. 
 
Tot hiertoe stonden bij de bepaling van functionele equivalenten de (vaak 
overgeaccentueerde) gemeenschappelijkheden van de diverse rechtstechnische 
probleemoplossingen op de voorgrond. Zo spreken Zweigert en Kötz in het 
licht van de vaak "verblüffend ähnlichen Lösungen" van een "praesumptio 
similitudinis", een "Vermutung für die Ähnlichkeit der praktischen Lösungen" 
(Zweigert en Kötz 1996:38 e.v.).6 Zij denken daarbij vooral aan de 
vergelijking tussen probleemoplossingen in het continentale en het 
Angelsaksische burgerlijk vermogensrecht, terwijl er voor het gezinsrecht, 
vanwege de sterke invloed van zedelijke overwegingen, de traditie en "der 
zivilisatorischen Entwicklung oder des Volkscharakters" (Zweigert en Kötz 
1996:38) van een slechts geringe overeenstemming der juridische 
probleemoplossingen zou mogen worden uitgegaan. In deze bijdrage zal 
daarentegen beargumenteerd worden dat, bij een diepergaand onderzoek, ook 
in het gezinsrecht meer functionele equivalenten te vinden zijn dan men op het 
eerste gezicht zou mogen denken,7 maar dat het noodzakelijk is het begrip 
"functionele equivalentie" verder te differentiëren en graduele onderscheiden 
der functionele equivalentie te bepalen. De vergeleken rechtsinstellingen 
kunnen in een bepaald opzicht functionele equivalenten zijn, in een ander 
opzicht niet; zij kunnen verschillende cliëntèles begunstigen en hun 
statusoriëntering (dat is hun statusstabiliserende dan wel -aanpassende wer-
king) kan verschillend zijn. Terwijl het familierecht de bijzonderheid vertoont 
een statusstabiliserende functie te hebben (als garantie voor het behoud van 
vermogens of inkomsten) (cf. "Explaining Two Hundred Years of Family Law 
in Western Europe" in deze bundel), kunnen de voorzieningen van de wel-
vaartsstaat weliswaar op dezelfde wijze werken, maar moeten dat niet (hier 
kunnen herverdelingsdoelstellingen of doelstellingen zoals de bestrijding van 
de armoede een belangrijke rol spelen). De differentiatie van het begrip "func-
tionele equivalentie" wordt besproken aan de hand van voorbeelden uit het ge-

                                                           
6 Voor kritiek zie Gessner (1977:129) en Von Benda-Beckmann (1979:57): "Sie er-

klären das Ergebnis der Rechtsvergleichung, die Gleichheit oder Ähnlichkeit einer 
richtigen Lösung, mit Hilfe der 'praesumtio similitudinis', können andererseits diese 
Vermutung nur mit Hilfe dieser Ergebnisse rechtfertigen". 

7 Zie "Explaining Two Hunderd Years of Family Law in Western Europe" in deze 
bundel.  
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zinsrecht en het sociale zekerheidsrecht in vier rechtsstelsels (België, Duits-
land, Zweden en Engeland).  

Het gezinsrecht en het sociale zekerheidsrecht worden vaak beschouwd als 
functionele equivalenten bij het garanderen van de sociale zekerheid van ge-
zinnen. Kahn-Freund is een van de meest vooraanstaande verdedigers van deze 
visie. "No study of family maintenance on a comparative basis is worth its 
name, unless family allowances, social insurance benefits, income tax reliefs, 
as well as parental rights in infants' property are taken into account" (Kahn-
Freund 1978:287). Het gemeenschappelijke doel van waarborging van de 
sociale zekerheid van de gezinnen kan zowel door gezinsrechtelijke regels als 
door de juridische instellingen van de welvaartsstaat nagestreefd worden. Nu 
vervullen ongetwijfeld verschillende instellingen sociale zekerheidsfuncties, 
maar noch deze functies noch de adressanten en beneficiarissen van deze in-
stellingen zijn dezelfden. Voorts werken beide types van sociale zekerheids-
verstrekkingen gewoonlijk gelijktijdig en naast elkaar. Zij sluiten elkaar 
gewoonlijk niet uit. Beschouwt men de verschillende cliëntèles en werkingen, 
dan zijn het gezinsrecht en het sociale zekerheidsrecht tot op zekere hoogte 
functionele equivalenten, maar in sterke mate ook alternatieve mechanismen 
van sociale zekerheidsverstrekking, die aangepast zijn aan de behoeften en 
mogelijkheden van verschillende groepen. Het is daarom interessant een 
vergelijking van graad en omvang van hun functionele equivalentie door te 
voeren. Dit gebeurt thans aan de hand van een concreet probleem dat het 
gezinsrecht en het sociale zekerheidsrecht overbrugt. De analyse is gebaseerd 
op het veel diepergaande onderzoek in Scheiwe (1998).  

Gezinsrecht en sociale zekerheidsrecht als functionele equivalenten der 
verzekering van het levensonderhoud van moeders? Voorbeelden ter illu-
stratie van de noodzakelijkheid tot differentiatie der "functionele equiva-
lentie" 

De noodzaak te voorzien in het levensonderhoud van moeders is een algemeen 
sociaal probleem, dat zich op vergelijkbare wijze stelt in de diverse maatschap-
pijen waarin loonarbeid de hoofdbron van levensonderhoud is; de vraag is, hoe 
het onderhoud te verzekeren van moeders wier mogelijkheid geld te verdienen 
en zelf in te staan voor hun levensonderhoud beperkt wordt door de noodzaak 
kinderen te verzorgen en op te voeden. Het gemeenschappelijke probleem ver-
zekert ons van de vergelijkbaarheid der juridische benaderingen. Ten aanzien 
van de vraag hoe het levensonderhoud van moeders in verschillende rechtsor-
des institutioneel gegarandeerd wordt, worden functionele equivalenten en de 
graad der functionele equivalentie van instellingen van het gezinsrecht en van 
het sociale zekerheidsrecht in vier landen (België, Duitsland, Zweden, Enge-
land) onderzocht.  

Beginnen wij met het gezinsrecht. Hier wordt zeer klaar hoe het recht een-
zelfde behoefte aan verzekering van het levensonderhoud differentieert, zodat 
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men verschillende groepen van begunstigden vindt: enerzijds de (nog of vroe-
ger) gehuwde moeders, anderzijds de ongehuwde moeders. De rechtsaanspra-
ken van deze twee groepen lopen sterk uit elkaar, omdat 
onderhoudsaanspraken hun grond vinden in het huwelijk - overigens net zoals 
de huwelijksvermogensrechten en erfrechtelijke aanspraken van de gehuwde 
vrouw, die net zozeer als vormen der gezinsrechtelijke verzekering van de 
inkomensrisico's van moeders beschouwd kunnen worden. Geen van deze 
rechtsaanspraken komt toe aan ongehuwde moeders, een uitzondering vindt 
men enkel in uiterst beperkte onderhoudsaanspraken onmiddellijk voor of na 
de geboorte van het kind; die bestonden vroeger in Zweden, maar werden daar 
in 1976 naar aanleiding van de uitbreiding van de sociaalrechtelijke prestaties 
voor ouders weder afgeschaft, terwijl zij in de Duitse Bondsrepubliek in 1996 
tot maximaal drie jaar verlengd werden. De differentiatie der 
onderhoudsaanspraken tussen deze beide groepen van moeders overleeft, 
onder de vorm van de gevolgen van de echtscheiding en van nahuwelijkse 
onderhoudsaanspraken, ook de mogelijke ontwrichting van het huwelijk. Het 
gezinsrecht behandelt niet alle alleenstaande moeders op dezelfde wijze. 
Veeleer wordt een onderscheid gemaakt tussen de rechtsaanspraken van 
feitelijk gescheiden, uit de echt gescheiden, verweduwde en ongehuwde 
alleenstaande moeders: wie nooit gehuwd was, heeft geen aanspraken tegen de 
vader van het kind of de samenwoner. Deze grondstructuur van de gezins-
rechtelijke organisatie van het levensonderhoud van moeders is in de vier on-
derzochte landen in wezen dezelfde. Dat geldt ook voor de common law, hoe-
wel hij, tijdens het samenleven, geen onderhoudsaanspraak van de gehuwde 
vrouw tegen de echtgenoot kent. Deze particulariteit hangt nauw samen met de 
stijl van de common law alleen in conflictsituaties en niet in geval van een 
functionerende samenwoning in te grijpen, terwijl het continentale recht een 
systeem van abstracte rechten en plichten ontwikkeld heeft. Kahn-Freund be-
schouwt dit als een realistische houding van het recht ("The law does not seek 
to enforce any rights existing within a household community", Kahn-Freund 
1978:187). Onderhoudsaanspraken konden derhalve volgens de common law 
alleen in het geval van een feitelijke scheiding of een echtscheiding ten uitvoer 
gelegd worden.8 Het wettenrecht heeft deze lacune evenwel opgevuld: sedert 
de Domestic Proceedings (Magistrates Courts') Act 1978 bestaat de mogelijk-
heid dat de echtgenoot krachtens een gerechtelijke beslissing onderhoud uitge-
keerd krijgt, ook wanneer de partijen nog samenleven.9 Weet men bovendien 
dat de rechtbank in Engeland in het geval van een echtscheiding beschikt over 
een brede appreciatiebevoegdheid bij het bepalen van de gevolgen van de echt-
scheiding en de verdeling van het vermogen, dan zijn deze regels, in hun ge-
heel beschouwd, een functioneel equivalent voor het wettelijke onderhouds-
                                                           
8 Voor de onderhoudsregelingen van de common law zie Eekelaar en Raikes (1983: 

562 e.v.), en Hoggett und Pearl (1991:85 e.v.).  
9 S. 25 (1). Voorwaarde voor de vordering is dat de echtgenoot nagelaten heeft voor 

het onderhoud van zijn partner of een tot het gezin behorende kind te zorgen, of dat 
men een verdere samenleving redelijkerwijze niet kan verwachten.  
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recht van de echtgenoten in de continentaal-Europese, gecodificeerde gezins-
rechten. 
 
Kijken wij nu naar mogelijke sociaalrechtelijke functionele equivalenten voor 
de verzekering van het levensonderhoud van moeders. Wij gebruiken hier een 
breed begrip van het sociale zekerheidsrecht waaronder ook bepaalde regels uit 
aangrenzende rechtsgebieden en uit het belastingrecht vallen. 

Het meest voor de hand liggend is het onderzoek van bijstandsregelingen, 
aangezien deze oudste sociaalrechtelijke instelling reeds als "armenzorg" een 
belangrijke rol bij de ondersteuning (en disciplinering) van alleenstaande moe-
ders gespeeld heeft. Het aandeel van alleenstaande moeders in de bijstand is 
zeer hoog. In 1989 waren in Duitsland 250.000 alleenstaande moeders bij-
standsontvangers; dat waren 16.3% van alle alleenstaande ouders (Leidfaden 
1992:3). In het Verenigd Koninkrijk waren in het begin van de 90er jaren bijna 
drie vierde van de alleenstaande ouders op de bijstand aangewezen, terwijl het 
in het begin van de 70er jaren 41% waren. Daarbij moet er rekening mee ge-
houden worden dat er in het Verenigd Koninkrijk veel meer alleenstaande 
moeders zijn dan in de andere hier onderzochte landen. In 1989 leefden in het 
Verenigd Koninkrijk circa 1,15 miljoen gezinnen van alleenstaande moeders, 
ongeveer dubbel zo veel als in 1971. 17% procent van alle gezinnen met kinde-
ren werden aan het einde van de 80er jaren geleid door een alleenstaande ou-
der; dat was het hoogste percentage in de EEG. In Duitsland was het percenta-
ge 13, in België 9 (Millar 1992:69). In Zweden is het aandeel der alleenstaande 
ouders in de bijstand geringer als in de andere landen.  

Er valt op te merken dat het sociale zekerheidsrecht binnen der groep der 
begunstigden op een andere wijze differentieert als het gezinsrecht. De gezins-
status speelt in het bijstandsrecht niet rechtstreeks een rol; indirekt wordt de 
gezinstoestand niettemin mede in de overweging betrokken, doordat in het ka-
der van het onderzoek naar de behoeftigheid het inkomen van het gehele huis-
houden samengerekend wordt. Aldus wordt rekening gehouden met de grotere 
behoefte van een alleenstaande moeder, maar het komt er niet op aan of zij ge-
huwd is of niet, uit de echt gescheiden of weduwe, beslissend voor haar toe-
stand van behoeftigheid zijn de hoogte van het inkomen en de samenstelling 
van het huishouden. Vanzelfsprekend is de verdelende werking van de bijstand 
als een instelling tot waarborging van een minimaal niveau van bestaanszeker-
heid en tot bestrijding van de armoede anders dan de statusoriëntatie van de 
huwelijkse en nahuwelijkse onderhoudsaanspraken. Uit de combinatie van 
beide volgt een differentiatie in de mogelijkheid van moeders om verschillende 
bronnen van levensonderhoud met elkaar te verbinden: gehuwde of uit de echt 
gescheiden moeders kunnen gezinsrechtelijke onderhoudsaanspraken combine-
ren met inkomensonafhankelijke sociaalrechtelijke gezinsprestaties en, in het 
geval van een laag huishoudelijk inkomen, ook met inkomensafhankelijke bij-
standsprestaties, terwijl de combinatiemogelijkheden voor de ongehuwde moe-
ders beperkter zijn (en dit geldt vooral wanneer de toegang tot sociaalrechtelij-
ke prestaties geconditioneerd wordt door het bestaan van een huwelijk, zoals 
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bij de weduwen- en weduwnaarspensioenen in Duitsland, België en Engeland, 
bij de kosteloze medeverzekering van echtgenoten zonder inkomen in de 
wettelijke ziekteverzekering in de Duitse Bondsrepubliek, of waar belangrijke 
belastingvoordelen voor gehuwde personen bestaan, zoals in Duitsland en 
België). Derhalve zijn noch de moederlijke cliëntèles van het gezinsrecht en 
het sociale zekerheidsrecht dezelfden, noch de verdelende werking van de 
instellingen van deze twee rechtstakken, noch de mogelijkheden voor 
onderscheiden actoren om diverse bronnen van levensonderhoud te cumuleren. 
De functionele equivalentie van gezinsrechtelijke onderhoudsaanspraken en de 
aanspraak op bijstand is daarom, om het precies te stellen, beperkt tot de groep 
der moeders met een laag inkomen; in de gevallen waarin de 
onderhoudsplichtige echtgenoot beschikt over een ruimer inkomen, zijn de 
huwelijkse (en nahuwelijkse) onderhoudsaanspraken en bijstand voor 
ongehuwde moeders, ondanks het gemeenschappelijke doel sociale zekerheid 
te organiseren, geen functionele equivalenten, maar alternatieve wijzen van 
verzekering van het levensonderhoud op een verschillend prestatieniveau. Het 
antwoord op de vraag of instellingen van het gezinsrecht en het sociale 
zekerheidsrecht functionele equivalenten zijn, hangt derhalve ten zeerste af van 
de vraagstelling en van het abstractieniveau van de functiebepaling; hetzelfde 
geldt voor het informatieve gehalte van de resultaten, dat bij zeer algemene 
vraagstellingen triviaal kan zijn.  
 
De in het algemeen correcte bewering dat gezinsrechtelijke onderhoudsaan-
spraken en de bijstand alleen voor moeders met een gering inkomen functione-
le equivalenten voor de verzekering van het levensounderhoud zijn, moet nog 
verder gepreciseerd worden. Daartoe worden twee instellingen uit het sociale 
zekerheidsrecht aan een nauwer onderzoek onderworpen: de Engelse Child 
Support Act 1991 en de Zweedse woonsubsidies.  

In Engeland werden de onderhoudsaanspraken van de kinderen tegen de 
afwezige vader nieuw geregeld door de Child Support Act 1991. De bedoeling 
was het probleem van de geringe onderhoudsbetalingen van afwezige vaders 
en van de hoge afhankelijkheid van de bijstand van alleenstaande moeders te 
verminderen en de staatskas te ontlasten.10 De wet heeft een nieuwe 
administratieve instantie in het leven geroepen voor de berekening en 
tenuitvoerlegging van het onderhoudsrecht van kinderen en behelst een 
formule voor het niveau van het onderhoudsrecht van het kind, die - en dat is 
hier interessant - ook een bijdrage in de kost van het levensonderhoud van de 
alleenstaande moeder ter hoogte van het bijstandsniveau inhoudt. Dit 
onderhoud voor "the parent as carer" moet zeer lang betaald worden, namelijk 
tot het jongste kind 16 jaar is - dus ver over de leeftijd waarop een kind de 

                                                           
10 De Child Support Act is, met een commentaar, te vinden in Current Law Statutes 

(1991:48-1 tot 48-57). Vergelijk voor details ook Hoggett en Pearl (1991:122 e.v.) 
en Bainham (1993:309 e.v.). Land (1994) gaat in op de sociaalpolitieke en institu-
tionele kontext van de Child Support Act 1991. 
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(deeltijd-)tewerkstelling van de moeder onmogelijk zou maken. Het eigen 
inkomen van de alleenstaande moeder vermindert evenwel dit voor de 
moederlijke zorgarbeid bedoelde deel van het onderhoudsgeld, en wanneer zij 
bijstandtrekker is, gaat dit aandeel naar de administratie van de bijstand. Twee 
zaken zijn aan deze constructie merkwaardig: a) de alleenstaande moeder krijgt 
een onderhoudsaanspraak tegen de afwezige vader, ook in geval zij nooit met 
hem gehuwd was, of, anders gezegd, de echtelijke en nahuwelijkse 
onderhoudsplichten worden quasi tot ongehuwde alleenstaande moeders 
uitgebreid, alhoewel dit soort van aanspraak het gezinsrecht vreemd is;11 b) 
deze aanspraak is "verstopt" in de aanspraak van het kind op onderhoud en is 
dus geen individuele aanspraak van de moeder, maar deel van de recht van het 
kind (of van de 'child support agency', aan wie de aanspraak overgaat wanneer 
de moeder bijstandstrekker is). De regels betreffende het onderhoudsrecht van 
"a caring parent" in het Engelse recht ten aanzien van het onderhoud van 
kinderen kunnen dus als functioneel equivalent van de huwelijkse 
onderhoudsregels voor ongehuwde alleenstaande moeders beschouwd worden, 
waarbij de restrictie geldt dat dit alleen van toepassing is voor de moeders met 
een gering inkomen. Voor de groep der moeders met een inkomen boven het 
bijstandsniveau is de regeling veeleer een functioneel equivalent van de 
sociaalrechtelijke regels die de groep der onderhoudsplichtige verwanten ("lia-
ble relatives") bepalen tegen wie de administratie van de bijstand regresvorde-
ringen kan instellen om de uitgaven voor de bijstand te recupereren - met deze 
bijzonderheid, dat de niet met de moeder gehuwde afwezige vader in geen en-
kele andere bijstandsregeling als een "liable relative" beschouwd wordt. De be-
sproken regeling is nochtans geen klassieke bijstandsregeling, maar een rege-
ling van de onderhoudsaanspraken van de kinderen van alleenstaanden tegen 
de afwezige ouder. Zij bevindt zich in een grijs veld op de grens van het 
gezinsrecht en het sociale zekerheidsrecht. Om de genoemde redenen kan deze 
regeling, ondanks haar bijzondere plaats in de rechtssystematiek en de formele 
toewijzing van de rechtsaanspraak aan het kind, toch als een "functioneel 
equivalent van het functionele equivalent" (namelijk van de 
bijstandsregelingen voor alleenstaande moeders als functioneel equivalent van 
de echtelijke onderhoudsaanspraken van moeders) bestempeld worden. De hier 
aangesneden vraag in hoeverre prestaties ten gunste van kinderen als 
functioneel equivalent voor de verzekering van het levensonderhoud van 
moeders beschouwd kunnen worden, wordt infra verdiept.  

                                                           
11 Weliswaar werd in het parlementaire debat voorafgaand aan de afkondiging van 

deze wet van regeringszijde heftig tegengesproken dat het hier om een echtelijke 
onderhoudsplicht zou gaan ("in no way can they be considered to be spousal main-
tenance", aldus de Lord Chancellor, House of Lords, Debates, 14 Maart 1991, col. 
343); het zou veeleer gaan om een vergoeding voor de kosten der kinderverzorging. 
Maar het verschil tussen prestaties voor het levensonderhoud van de moeder en 
prestaties voor haar zorgarbeid en opvang van de kinderen is niet groot; vanuit het 
gezichtspunt hoe het levensonderhoud van moeders verzekerd wordt, zijn dit zonder 
twijfel functionele equivalenten.  
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In Zweden is, zoals eerder opgemerkt, het aandeel van gezinnen met kinderen, 
en ook van alleenstaande moeders, aan de populatie der bijstandstrekkers ge-
ringer als in andere landen. Er zijn vergelijkenderwijze weinig armen, en de 
groep der armen kent een andere samenstelling. Vanwege de eigen profes-
sionele inkomsten van moeders en de structuur der aanspraken van kinderen en 
ouders is het gemiddelde inkomen van eenoudergezinnen relatief hoog. Het 
nettoinkomen van eenoudergezinnen in Zweden bedroeg in 1980, aangepast 
aan de grootte van het huishouden, 87% van het inkomen van 
tweeoudergezinnen. De overeenstemmende waarden voor de Duitse 
Bondsrepubliek waren 78%, voor het Verenigd Koninkrijk 76%.12 Een 
vergelijkenderwijze grotere betekenis dan de bijstand hebben in Zweden 
evenwel inkomensafhankelijke woonsubsidies: de staatsondersteuning in het 
domein van het wonen is in Zweden de belangrijkste inkomensafhankelijke 
welvaartsprestatie; ter ondersteuning van gepensioneerden en gezinnen werd 
daarvoor in de 80er jaren driemaal zoveel uitgegeven als voor de bijstand 
(Rainwater et.al. 1986:183). In 1980 ontvingen 13% van alle huishoudens 
woonsubsidies (Olsson 1986:36), meer als dubbel zo veel als in de Duitse 
Bondsrepubliek, waar het 6% van alle huishoudens waren (Alber 1986:46). 
Van de huishoudens met kinderen kregen in Zweden een derde woongeld 
(Henningsen 1986:21). Van de alleenstaande ouders waren het in 1980 zowaar 
80%. Het woongeld dekte 40% van de huur van alleenstaande moeders en 13% 
van de huur van samenlevende ouders (Sundström 1991:183). Deze empirische 
gegevens roepen een vermoeden in het leven dat de Zweedse woonsubsidies 
een functioneel equivalent zijn van de inkomensafhankelijke 
bijstandsprestaties voor alleenstaande ouders in de andere landen. (Ook de re-
gels betreffende de allocatie van gezinswoningen in het geval van een schei-
ding, die men in verscheiden landen terugvindt in het huwelijksrecht, het huur-
recht of in andere rechtsdomeinen,13 zijn te begrijpen als functionele equiva-
lenten van de gezinsrechtelijke verzekering van het levensonderhoud van moe-
ders, want deze regels houden meestal een clausule in, die het gebruik van de 
gezinswoning bij voorrang toebedeelt aan de ouder met wie de kinderen sa-
menleven. Het bijzondere aan de Zweedse regeling is dat zij niet alleen geldt in 
het geval van de scheiding van een echtpaar, zoals bij voorbeeld in Engeland, 
maar ook bij de scheiding van samenwoners, onafhankelijk daarvan of het om 
personen van verschillend of gelijk geslacht gaat.) 

In het licht van de tewerkstellingscoëfficiënt van vrouwen (ook van alleen-
staande moeders) van meer dan 80% in Zweden rijst de vraag of de actieve ar-
beidsmarktpolitiek in Zweden, die de integratie van vrouwen op de arbeids-
markt bevordert, de verenigbaarheid van ouderschap en betaalde arbeid verge-

                                                           
12 Hausen en Fischer (1990), tabel 6.2. 
13 Vergelijk de bijdragen betreffend het Duitse, Engelse en Belgische recht aangaande 

de bescherming van de gezinswoning in de kollektie uitgegeven door Schwab en 
Henrich (1995).  
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makkelijkt en voor een relatief hoog niveau van de vrouwelijke lonen zorgt, als 
een functioneel equivalent van de gezinsrechtelijke waarborgen van het levens-
onderhoud van moeders beschouwd kan worden. Dit beleid leidt er immers toe 
dat moeders door de eigen betaalde arbeid in een groot deel van hun levenson-
derhoud kunnen voorzien en minder aangewezen zijn op intrafamiliale trans-
fers. De vraag is naar onze mening positief te beantwoorden, aangezien de ar-
beidsmarktpolitiek ter bevordering van de zelfvoorziening van vrouwen door 
betaalde arbeid tevens ondersteund wordt door andere instellingen, zoals door 
de prestaties uit het sociale verzekeringsstelsel voor ouders, die in het geval 
van ouderschapsverlof of ouderlijke deeltijdse arbeid voorzien in loonvervan-
gende uitkeringen op hoog niveau, of zoals door de uitbouw van de publieke 
kinderopvang. 
 
Uit deze vergelijkende speurtocht doorheen het gezinsrecht en het sociale ze-
kerheidsrecht moge de complexiteit van de (meer of minder gecoördineerde) 
rechtsaanspraken van moeders (en kinderen) in de verschillende nationale sys-
temen blijken. Het gaat uiteindelijk om bundels van rechtsaanspraken en pres-
taties, die op diverse wijzen met elkaar gecombineerd kunnen worden. Kan 
men in het licht van de complexiteit van deze bundels nog zinvol naar functio-
nele equivalenten zoeken, wanneer zo vele institutionele regels samenwerken 
en een invloed op de onderhoudssituatie van moeders hebben? De rechtsverge-
lijking wordt hier onvermijdelijk met gelijkaardige methodische problemen ge-
confronteerd als in de vergelijkende sociaalwetenschappelijke welvaartstaats-
vorsing rijzen. De diverse pakketten van rechten en prestaties kunnen alleen 
binnen de globale structuur van de diverse nationale sociale zekerheidssyste-
men beoordeeld worden. 

Tot de sociale zekerheidsprestaties (in brede zin), die bijdragen tot het ga-
randeren van het gezinsonderhoud, behoren, naast de genoemde gezinsrechte-
lijke onderhoudsaanspraken en inkomensafhankelijke sociale zekerheidspresta-
ties, ook belastingvoordelen voor de gezinnen, sociaalrechtelijke prestaties met 
een onderhoudsvervangend doel (b.v. weduwen- of weduwnaarspensioenen), 
familiale toeslagen op sociale zekerheidsprestaties, sociale zekerheidsprestaties 
voor ouders die de zorg voor jonge kinderen dragen, het kindergeld, onder-
houdsvoorschotten voor kinderen, enzovoorts. Aangezien de functionele equi-
valentie van institutionele regels al naar gelang de vraagstelling telkens weer 
anders is, wordt hier nog een blik op de diverse bundels geworpen vanuit het 
perspectief in hoeverre prestaties voor het kind functionele equivalenten voor 
het verzekeren van het levensonderhoud van moeders kunnen zijn.  

Zoals bekend wordt in het systeem van het gezinsrecht de onderhoudsaan-
spraak van het kind gescheiden van het recht van de moeder op onderhoud 
krachtens het huwelijk of op verwantenonderhoud in haar familie van oor-
sprong. Weliswaar zijn de onderhoudsrechten van kinderen door de gelijkstel-
ling der echtelijke en niet-echtelijke kinderen in alle landen verregaand geëga-
liseerd; maar het onderhoudsrecht van het kind tegen de afwezige vader bevat, 
met uitzondering van wat geregeld is in de Engelse Child Support Act, geen 
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bestanddeel dat de kosten dekt die voor de moeder ontstaan uit de verzorgings-
arbeid, noch een compensatie van de uit deze arbeid volgende 
inkomensrisico's. Aangezien de onderhoudsbetalingen voor het kind meestal 
slechts een deel van de levenskosten van het kind dekken, kunnen zij daar 
boven op niet bijdragen tot het onderhoud van een alleenstaande moeder (dit is 
alleen mogelijk in de zeldzame gevallen waarin de afwezige vader een zeer 
hoog inkomen heeft en de hoogte van het onderhoudsgeld voor het kind de 
daadwerkelijke kosten voor het kind in de moederlijke huishouding overtreft). 
Nu wordt evenwel steeds geargumenteerd dat de facto toch alle betalingen 
samenkomen, onafhankelijk ervan wie gerechtigd is, en dat in een huishouden 
allen uit dezelfde pot moeten eten. Het is ook waar dat de gezinsrechtelijke 
aanspraken op levensonderhoud voor het kind een deel van de bundel 
prestaties ter waarborging van het gezinsonderhoud zijn. Wanneer evenwel het 
geaggregeerde niveau van "het gezin" verlaten wordt en onderzocht wordt hoe 
het levensonderhoud van de verschillende individuen binnen het gezin 
verzekerd wordt, dient te worden gedifferentieerd: aangezien de alleenstaande 
moeder in wier huishouden het kind leeft verantwoordelijk is voor de zorg 
voor het kind, zijn onderhoudsgelden voor het kind een deel van de diverse 
middelen die samengelegd worden ter bestrijding van de levenskosten van het 
gezin, en in zoverre is ook het onderhoudsgeld voor het kind een functioneel 
equivalent ter verzekering van het levensonderhoud van moeders, aangezien de 
inkomenssituatie van de alleenstaande moeder zonder dit onderhoudsgeld 
slechter zou zijn. De onderhoudsvoorschotten door de staat, die in België, de 
Duitse Bondsrepubliek en Zweden gewaarborgd worden wanneer de afwezige 
vader niet of te weinig betaalt, zijn substituten voor onderhoudsgeld en kunnen 
derhalve als sociaalrechtelijke functionele equivalenten van gezinsrechtelijke 
onderhoudsrechten beschouwd worden. Bekeken vanuit het perspectief van 
een alleenstaande moeder, die naast het onderhoudsgeld zelf geen of slechts 
een geringe eigen aanspraak op onderhoud heeft, kan het onderhoudsgeld in de 
regel nochtans noch de direkte kinderkosten compenseren, noch de indirekte 
kosten (de opportuniteitskosten van de moeder), die het gevolg zijn van de 
beperking van haar tewerkstellingskansen en de daaruit volgende sociale 
zekerheids- en inkomensrisico's. Vanuit dit geïndividualiseerde perspectief kan 
het onderhoudsrecht van het kind slechts met de genoemde voorbehouden als 
functioneel equivalent voor de verzekering van het levensonderhoud van 
moeders beschouwd worden.  
 
Er werd al eens op gewezen dat uit het perspectief van het huishouden bundels 
van rechten en prestaties vergeleken moeten worden. Bij het onderzoek van 
een zo complex probleem als de problematiek van de functionele equivalentie 
van gezins- en sociaalrechtelijke regelingen ter verzekering van het onderhoud 
van moeders gaat het niet aan individuele componenten van deze bundels met 
elkaar te vergelijken, bij voorbeeld kindergeld met kindergeld of op de gezins-
samenstelling betrokken belastingvoordelen met de overeenstemmende belas-
tingregels in andere landen. Immers, op de eerste plaats is het gewicht van de 
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diverse sociaal-politieke prioriteiten in verschillende landen verschillend (zo 
wordt bij voorbeeld het huwelijk in Duitsland sociaalrechtelijk en belasting-
rechtelijk veel sterker geprivilegieerd dan in Zweden, of wordt in België een 
bijzondere klemtoon gelegd op het kindergeld). Ten tweede zijn de "samenstel-
lingsregels" van de bundels, dus die rechtsregels die de cumuleerbaarheid van 
middelen vastleggen, onderscheiden (bij voorbeeld regels die vastleggen tot op 
welke hoogte een moeder of vader een baan kan combineren met "income sup-
port" of een vergoeding wegens ouderschapsverlof, of de onderhoudsvoor-
schotten voor kinderen inkomensafhankelijk zijn, zoals in België, of niet, zoals 
in Duitsland en Zweden, welke inkomensgrenzen gelden bij sociaalrechtelijke 
prestaties waarbij een onderzoek naar de behoeftigheid plaatsvindt en hoe 
daarbij rekening gehouden wordt met de aanwezigheid van kinderen, enzo-
voorts). Deze regels betreffende de cumuleerbaarheid van aanspraken, die 
(gewoonlijk ongecoördineerd) vastgelegd zijn bij de bepaling van de voor-
waarden om in aanmerking te komen voor de diverse prestaties, zijn uiteraard 
van groot belang voor de organisatie van het levensonderhoud van moeders. 
Om deze reden moeten de diverse prestaties als bundels vergeleken worden. 
Niet altijd zijn de bundels zo complex als in het hier uitgewerkte voorbeeld; 
zou men zich bij voorbeeld beperken tot de vraag hoe de gezinswoning in de 
verschillende rechtsordes beschermd wordt, dan zou men weliswaar stoten op 
bundels van regels uit het gezinsrecht, het huwelijksrecht en het sociaal recht, 
maar toch op bundels van veel geringere complexiteit. Aangezien hier op 
grond van de ingewikkeldheid van de bundels afgezien moet worden van een 
omvattende vergelijking14 is ervoor gekozen enkele belangrijke voorbeelden 
van functionele equivalentie te schetsen, die hetzij in de nationale systemen 
een sleutelpositie in de verzekering van het levensonderhoud innemen of uit 
rechtsvergelijkend perspectief bijzonderheden vertonen.  

Niet alleen bijstandsregels, maar ook prestaties van de sociale verzekering 
kunnen functionele equivalenten voor het verzekeren van het levensonderhoud 
van moeders zijn. Een goed voorbeeld is het Belgische systeem der kinderbij-
slagen: de kinderbijslagen zijn sinds hun invoering voor werknemers einde der 
20er jaren deel van het stelsel van de sociale verzekering (alleen het inkomens-
afhankelijke, residuaire systeem van kinderbijslagen, ingevoerd in 1971, wordt 
gefinancierd overheen de belastingen). De kinderbijslagen zijn een functioneel 
equivalent voor het kindergeld, dat in de drie andere landen een met belasting-
geld gefinancierde universele sociaalrechtelijke prestatie is; het speelt dus geen 
rol tot welk subsysteem van het sociaal recht prestaties met een levensonder-
houdsverzekerende functie gerekend moeten worden. Het niveau van de 
prestaties in het complexe Belgische systeem van kinderbijslagen en 
bijzondere vormen van kindergeld voor bepaalde groepen (gehandicapte 

                                                           
14 Die vergelijking is in haar volle komplexiteit, vanuit het perspectief hoe door 

rechtsinstellingen de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen beïnvloed worden, 
doorgevoerd in Scheiwe (1998).  
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kinderen, kinderen van werklozen, gepensioneerden, enz.)15 was en is, in 
vergelijkend perspectief, zeer hoog. Het aandeel van de kinderbijslag in het 
brutoloon van een arbeider bedraagt bij een gezin met twee kinderen 17% 
(10% voor een bediende), bij werklozen stijgt het aandeel voor een gezin met 
twee kinderen tot 39% van het inkomen, voor een gezin met drie kinderen tot 
65% van het inkomen (Verstraeten 1997:31). Het gemiddelde aandeel van de 
kinderbijslag in het brutoloon van een alleen te werk gestelde huisvader was 
volgens de OESO meer dan twee maal zo hoog als in de Duitse 
Bondsrepubliek en ongeveer een derde hoger dan in Zweden en het Verenigd 
Koninkrijk.16  

Wanneer het kindergeld een prestatie van de sociale verzekering is, kan dat 
problemen met zich brengen voor moeders die geen eigen aanspraak hebben, 
omdat zij niet in voldoende mate tewerkgesteld geweest zijn noch in relatie 
staan tot een gerechtigde man - een uitsluiting, die ook niet vermeden kan wor-
den doordat moeders in België in het algemeen het recht hebben het kindergeld 
te ontvangen. Omdat de oorspronkelijke regeling vooral uit de echt gescheiden 
en alleenstaande moeders trof, werden uiteindelijk maatregelen getroffen om 
de uitsluiting te milderen: in 1967 werd het ontvangstrecht uitgebreid tot 
verlaten echtgenotes en later tot uit de echt gescheiden moeders, in 1981 werd 
ook deeltijdse arbeid erkend als rechtgevend op kinderbijslag, in 1971 werd 
het residuair, inkomensafhankelijk en uit de belastingen gefinancierd 
kindergeld ingevoerd. De uitsluitingswerkingen zijn niettemin andere dan bij 
veralgemeende kindergeldsystemen. Terwijl het Belgische kindergeld een 
aanvullende onderhoudsverstrekkende functie heeft, hebben de 
loonvervangende prestaties van de Zweedse ouderschapsverzekering, die een 
sociale verzekering voor werknemers is, de functie van onderhoudssubstitutie, 
omdat zij het als gevolg van het ouderschapsverlof weggevallen inkomen uit 
betaalde arbeid op een hoog niveau vervangen (dezelfde functie heeft het 
moederschapsgeld tijdens het moederschapsverlof van werkneemsters, maar 
dat wordt slechts gewaarborgd voor korte tijd en heeft ook na de EEG-richtlijn 
29/85 van 1992 in het Verenigd Koninkrijk slechts een bescheiden niveau). 
Ook het uit belastingen gefinancierde opvoedingsgeld in de Duitse 
Bondsrepubliek vervult de functie het onderhoud van de moeder te verzekeren, 
maar kan vanwege zijn geringe niveau (maximaal 600 DM per maand) en 
inkomensafhankelijke karakter niet meer dan onderhoudsaanvullend werken. 
Een meer omvattende onderhoudsverstrekkende functie komt eerder toe aan de 
prestaties der sociale verzekering, die bedoeld zijn ter vervanging van het loon 
of die, zoals het weduwenpensioen, een wezenlijk deel van de aanspraak van 
de verzekerde bij zijn overlijden op de weduwen (of de weduwnaars) of de 
wezen laten overgaan. De weduwen- en weduwnaarspensioenen verzekeren 

                                                           
15 Zie daarover uitvoerig Magrez (1972). 
16 Volgens de OESO statistieken was het aandeel van het kindergeld in het brutoloon 

van een alleenverdienende familievader steeds het hoogste in België; het bedroeg in 
1985 gemiddeld nog iets minder dan 12% (Kamerman en Kahn 1991:24).  
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het risico dat het gezinsonderhoud door de dood van de verzekerde wegvalt. 
Deze afgeleide vorm van sociale zekerheidsverstrekking aan moeders wordt 
evenwel traditioneel geconditioneerd door het bestaan van een huwelijk (en 
vervalt dan ook wanneer de weduwe een nieuw huwelijk aangaat of gaat 
samenwonen). De uitsluitende werking van de verknoping van de weduwen- 
en weduwnaarspensioenen met het huwelijk (onafhankelijk ervan of kinderen 
verzorgd worden of niet) benadeelt in België, de Duitse Bondsrepubliek en 
Engeland uit de echt gescheiden en ongehuwde moeders, zij het in 
verschillende mate. In Duitsland en België is de situatie der uit de echt 
gescheiden moeders nog beter dan in Engeland, omdat hun in het eerste geval 
bij een echtscheiding pensioenrechten in het kader van de familierechtelijke 
"Versorgungsausgleich" overdragen worden, zij in het tweede geval 
pensioenrechten verwerven op kosten van de verzekeringsgemeenschap (dit is 
weer een voorbeeld voor de functionele equivalentie van gezinsrechtelijke en 
sociaalrechtelijke regelingen); in Engeland komen aan de uit de echt geschei-
den moeders geen van deze rechten toe. Enkel in Zweden worden niet 
gehuwde vrouwen niet van de vergelijkbare regeling uitgesloten, omdat het uit 
de belastingen gefinancierde universele basispensioen geïndividualiseerd is en 
geen afgeleide vorm van de werknemersverzekering; het universele 
basispensioen verzekert de moeders van levensonderhoud op hun oude dag, 
onafhankelijk ervan of zij alleenstaand waren of niet en of zij betaalde arbeid 
verricht hebben of niet. Zweden is ook het enige land dat (in 1990) het systeem 
der weduwenpensioenen en wezenuitkeringen fundamenteel hervormd en van 
het huwelijk losgekoppeld heeft: de weduwen- en weduwnaarspensioenen zijn 
vervangen door een aanpassingsuitkering van een jaar, die in geval van 
behoeftigheid verlengd kan worden. Met de zorgarbeid voor kinderen wordt 
rekening gehouden doordat de aanpassingsuitkering voor de alleen 
achtergebleven moeder verlengd kan worden tot het door haar verzorgde kind 
van de overledene twaalf is. Het weduwenpensioen komt aldus in functie van 
de kinderzorg, niet in functie van het huwelijk te staan. Overigens werden in 
het kader van deze hervorming de uitkeringen voor wezen, die als individuele 
aanspraak van het kind onafhankelijk van de gezinsstatus van de moeder en 
onafhankelijk van de vraag zijn, of zij hertrouwd is of met een nieuwe partner 
samenleeft, verhoogd; deze uitkeringen kunnen ook gelden als functioneel 
equivalent voor de verzekering van het levensonderhoud van de moeder, 
aangezien de kinderen gewoonlijk in het huishouden van de moeder leven. 
Waar de uitkeringen voor wezen zeer laag zijn of alleen bestaan in de vorm 
van verhoogde kinderbijslagen (zoals in Engeland of in België), kunnen zij 
deze functie slechts in beperkte mate vervullen en sluiten zij bepaalde groepen 
van moeders uit. 
 
Het voorbeeld van het universele Zweedse basispensioen verduidelijkt, dat so-
ciaalrechtelijke regelingen die het garanderen van een minimuminkomen tot 
doel hebben, functionele equivalenten van het waarborgen van het levenson-
derhoud voor moeders kunnen zijn. Naast geldelijke prestaties kunnen ook 
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diensten en prestaties in natura, waarvoor geen of slechts een lage prijs betaald 
moet worden, tot het verzekeren van het bestaansminimum bijdragen: in een 
verstaatst gezondheidssysteem zoals in Zweden of in het Verenigd Koninkrijk 
hebben allen kosteloos toegang, terwijl in op de bijdrageplicht gebouwde ziek-
teverzekeringsstelsels alleen sommige moeders kosteloos toegang hebben (in 
de Duitse Bondsrepubliek alleen de gehuwde vrouwen zonder eigen inkomen 
wier echtgenoot verzekerd is in het stelsel van de wettelijke ziekteverzekering, 
en bijstandstrekkers; in België, ongeacht het bestaan van een huwelijk, de part-
ner zonder inkomen met wie de verzekerde samenleeft). Niet alleen gezond-
heidspolitieke maatregelen kunnen vanuit dit perspectief functionele 
equivalenten van het verzekeren van het levensonderhoud zijn, maar ook 
diensten op het vlak van de kinderopvang kunnen in tweeërlei opzicht tot het 
waarborgen van het levensonderhoud bijdragen: wanneer de publieke 
kinderopvang goed uitgebouwd en goedkoop is, moeten geen hogere uitgaven 
verricht worden voor de private kinderopvang, die in het bijzonder de lage 
inkomensgroepen buitenproportioneel kunnen belasten, en is het anderzijds 
mogelijk voor moeders hun levensonderhoud zelf te verdienen door middel 
van betaalde arbeid. In Zweden en België is de publieke kinderopvang 
voorhanden in grote omvang en met lange openingstijden, en de 
arbeidsparticipatiegraad van moeders, ook van moeders met kinderen onder 
zes jaar, is er, in tegenstelling tot wat het geval is in Duitsland en het Verenigd 
Koninkrijk, zeer hoog.17 Men kan daaruit besluiten dat niet alleen financiële 
prestaties, maar ook diensten die kinderkosten voor moeders verminderen, een 
functioneel equivalent voor het waarborgen van het levensonderhoud van 
moeders kunnen zijn. Dit argument vindt ook bevestiging hierin dat in alle 
onderzochte landen de kinderen van alleenstaande moeders in geval van 
schaarste voorrang hebben bij de toegang tot de publieke kinderopvang, en dat 
in die gevallen de prijs voor de kinderopvang gereduceerd of door de instanties 
van de jeugdbescherming overgenomen wordt. 
 
Deze voorbeelden mogen volstaan om de noodzaak te verduidelijken op gedif-
ferentieerde wijze over functionele equivalentie te spreken. Uitgaande van de 
vraag in hoeverre gezinsrechtelijke en sociaalrechtelijke rechten functionele 
equivalenten voor het waarborgen van het levensonderhoud van moeders kun-
nen zijn, hebben wij in het voorgaande in het bijzonder geprobeerd  
- de verschillen tussen soorten van begunstigden vast te stellen, of, anders 

gezegd, de diverse cliëntèles van diverse rechtsinstellingen nader te bepa-

                                                           
17 In België verrichtten in 1988 54% van de vrouwen met kinderen onder 10 jaar be-

taalde arbeid (38% voltijds, 16% deeltijds); in het Verenigd Koninkrijk waren het 
46%, van wie bijna twee derde deeltijds werkten, in de Duitse Bondsrepubliek 38% 
(17% voltijds en 21% deeltijds) (bronnen: Commissie van de Europese Gemeen-
schappen 1990 en Netzwerk Kinderbetreuung 1992). In Zweden was de arbeidspar-
ticipatiegraad van moeders met kinderen tot 16 jaar in 1989 90%; voor moeders met 
kinderen tot 6 jaar bedroeg zij 87%; deze beide waarden waren hoger dan de ge-
middelde vrouwenarbeidsparticipatiegraad (Sundström 1991).  
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len, om aldus aan te tonen dat de mate van functionele equivalentie van 
rechtsinstellingen ervan afhankelijk is welke groepen van personen baat 
vinden bij de onderscheiden rechtsregelingen; 

- een graduele bepaling der equivalentie gegeven: rechtsinstellingen kunnen 
in het ene opzicht functionele equivalenten zijn, in het andere niet; de aard 
der equivalentie moet zo precies mogelijk bepaald worden. Daarbij werd 
gedifferentieerd tussen een onderhoudsaanvullende functie, een onder-
houdssubstituerende (of inkomensverzekerende) functie en een functie van 
verzekering van het bestaansminimum.  

Besluit  

Bovenstaande analyse roept meer vragen op dan ze antwoorden geeft. Tweeër-
lei heeft ze hopelijk duidelijk gemaakt: 
1. Of verschillende rechtsregelingen functioneel equivalent zijn, hangt af van 

de onderzoeksvraag. Zoals uit menige hierboven gegeven illustratie blijkt, 
kunnen twee rechtsregelingen dezelfde algemene functie dienen en in die 
zin equivalent zijn, maar de equivalentie niet langer vertonen wanneer men 
gaat kijken voor wie of op welk niveau ze die functie dienen. 

2. Het is een wijsheid van ervaren comparatisten dat men over de grenzen van 
de juridische vakgebieden heen moet kijken om functionele equivalenten te 
vinden. Dat dit een goede raad is, volgt al alleen hieruit dat de indeling en 
afbakening der vakgebieden niet overal dezelfde en deels een produkt van 
historische toevalligheden is, zodat men kan verwachten materies die in 
rechtssysteem A in het ene deelgebied vallen in rechtssysteem B (deels) in 
een ander vakgebied terug te vinden. Bovenstaand onderzoek van sociale 
zekerheidsregelingen in sociale zekerheidsrecht en gezinsrecht levert even-
wel stof om de schijnbaar arbitraire indelingen van de dogmatiek weer 
meer ernstig te nemen. Uiteraard laat het onderzoek, zoals vele voorgaande 
op dit gebied, zien dat rechtsregelingen uit verschillende rechtstakken 
eenzelfde doel kunnen nastreven; maar het bevat ook indicaties dat er een 
eigenheid van het gezins- en familierecht is en dat het derhalve, in 
tegenstelling tot wat de comparatistische orthodoxie suggereert, evenzeer 
zinvol kan zijn een vergelijking door te voeren die alleen verschillende 
nationale gezins- en familierechten tot voorwerp heeft. Ook indien het 
gezins- en familierecht in overwegende mate een instrument van sociale 
zekerheidsverstrekking is (zie Heyvaert 1979-80), dan is het dat toch 
onvermijdelijk op een statusbevestigende wijze (zie supra), terwijl andere 
(collectieve, statelijke) vormen van organisatie van de sociale zekerheid 
zowel statusbevestigend als herverdelend kunnen werken. Voorts is het 
gezins- en familierecht een vorm van organisatie van de sociale zekerheid 
die drie substantieel verschillende en principieel onafhankelijk van elkaar 
op te lossen reguleringsvragen met elkaar verbindt: economische rechten en 
plichten, die de sociale zekerheid van samenwonende partners en van 
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kinderen moeten dekken; de regeling van het gezag over en de 
vertegenwoordiging in het sociaal verkeer van jeugdigen; en de regeling 
van voortplanting en sexualiteit. Het is de verbinding van economische 
solidariteit, sexuele verboden en geboden en de regeling van de 
intergenerationele gezagsverhoudingen die het gezins- en familierecht tot 
een unieke vorm van sociale zekerheidsverstrekking maakt, waarvoor 
slechts zeer imperfect functionele equivalenten in andere bereiken van het 
recht te vinden zijn. Deze specificiteit van het gezins- en familierecht is 
evenwel in de laatste decennia meer en meer uitgehold doordat de sexuele 
plichten (trouw, echtelijke plicht tot het onderhouden van ge-
slachtsbetrekkingen) verdwenen c.q. sanctieloos geworden zijn (cf. in deze 
bundel, "Explaining Two Hundred Years of Family Law in Western Eu-
rope").  
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Mark Lambrechts 

Een platoonse ervaring 

PAUL SCHOLTEN INSTITUUT, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 
Universiteit van Amsterdam, Recht en Liefde. Bundel naar aanleiding van de 
conferentie op 28 juni 1996, onder redactie van C.W. MARIS, E. 
LISSENBERG, D.W.J.M. PESSERS, Ars Aequi Libri, Nijmegem, 1996, 119 
p. 
 
Het Paul Scholten Instituut van de Universiteit van Amsterdam organiseerde 
op 28 juni 1996 de conferentie Recht en Liefde. Onder deze titel werden nu 
ook de bijdragen van juristen (Pessers, Thomassen en Wigleven), sociale 
wetenschappers (Hekma en Lissenberg) en filosofen (Goodrich, Jacobs en 
Maris) in een fraai uitgegeven cahier gepubliceerd. 

De enige auteur die tweemaal aan het woord komt, is C.W. Maris. Hij geeft 
ons eerst een algemene inleiding in recht en liefde onder de titel ‘Tot de dood 
ons scheidt’ en behandelt vervolgens in een meer persoonlijke bijdrage de 
‘ordo amoris’ of de voorkeurschaal der liefde. 

In zijn algemeen portret van de liefde somt Maris een reeks gezichten op: 
caritas, cupiditas, eros, philia, nomos en agape. Kortom, als we over liefde 
spreken is dit steeds een verzamelnaam en de relatie tot het recht is dan ook 
meervoudig: liefde varieert van inspiratiebron van recht tot voorwerp van toe-
zicht en regulering. 

Terecht benadrukt Maris in zijn inleidend stuk dat de auteurs van het boek 
kunnen worden ingedeeld in twee groepen: zij die het niet-liberale perpectief 
volgen van liefde als kader van recht en de anderen die recht zien als kader van 
liefde en daarbij bepleiten dat de overheid een zekere terughoudendheid be-
waart tegenover de beleving van de liefde. Tegenover deze achtergrond over-
loopt Maris dan de bijdragen van zijn co-auteurs om op het einde van zijn in-
leiding ook zijn persoonlijke positie te bepalen. Hij begrijpt het pleidooi voor 
een herstel van liefde als inspiratiebron voor het recht, maar als liberaal wenst 
hij deze liefde dan toch vooral te zien als een meer afstandelijke coöperatieve 
houding (à la Rawls), die de grondslag vormt van een maatschappelijke orde-
ning, eerder dan deze op te vatten als een al te plakkerige intieme verhouding 
die elke persoonlijke vrijheid zou versmachten. 

In zijn ‘ordo amoris’-stuk rangschikt Maris de liefde in een evolutionisti-
sche Eros-ladder. Als uitgangspunt neemt hij een drietal liefdes die Stendhal in 
Over de liefde (1822) heeft onderscheiden: lichamelijke, galante en 
hartstochtelijke liefde. Daar voegt hij nog twee liefdesvormen aan toe die na 
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Stendhal zijn opengebloeid: de burgerlijke huwelijksliefde en de vervloeiende 
liefde. Deze laatste liefde is realistischer dan de hartstochtelijke. Ze is niet 
gebaseerd op idealiserende kristallisatie, maar op open communicatie waarbij 
beide minnaars zich in al hun kwetsbaarheid blootgeven. Leuk is dat Maris van 
elk type van liefde een literair aanknopingspunt geeft en daarenboven treffende 
(fictieve ?) voorbeelden als illustratie meegeeft. De vraag blijft natuurlijk of je 
vandaag in deze postmoderne tijd nog in staat bent om de liefde in arche-types 
in te delen, laat staan te ordenen. Maar Maris, die zelf toegeeft een schizoïed 
wereldbeeld aan te hangen, durft toch nog eerlijk zijn persoonlijke “ordo 
amoris” opbiechten. Hij verkiest op een geordende manier naast elkaar een 
vaste hoofdliefde en een wisselend aantal bijliefdes te onderhouden. Verder 
geldt slechts 1 principe, het ‘schadebeginsel’: je mag doen wat je wil, zolang je 
anderen maar niet schaadt. Tenslotte benadrukt hij terecht dat er geen ‘recht op 
liefde’ bestaat, net zomin als ‘recht op geluk’. 

Ongetwijfeld het voor mij meest boeiende stuk uit het bundel vond ik 
‘Liefde en rechtvaardigheid’ van D.W.J.M. Pessers. Zij bestrijdt openlijk de 
positie van Maris. Ze is immers voorstander van ‘onbepaalde plichten’ in na-
volging van de Amerikaanse Onora O’Neill. Het betreft hier een attitude van 
zorgvuldigheid en responsiviteit jegens noden en behoeften van anderen die 
niet in rechten zijn uitgedrukt, maar die de agens toch als verplichtend ervaart. 
Deze onbepaalde verplichtingen hebben meestal betrekking op hulp jegens 
kinderen en behoeftigen. Ze sluiten daarom nauw aan bij de ‘potential values’ 
van Karst, de liefde en erkenning die in eerste instantie in de private levens-
sfeer worden gepraktiseerd en tot ontwikkeling komen. 

Ik onderschrijf volledig de stelling van Pessers dat precies deze intieme le-
venssfeer van zorg en liefde constitutief is voor rechtvaardige sociale betrek-
kingen. In deze context komt de nadruk dan ook niet te liggen op de rechten 
van kinderen, maar op de plichten van volwassenen en gemeenschap jegens 
kinderen. Terecht beschouwt Pessers de klassieke ‘do ut des’-verhouding als 
voorbijgestreefd en roept ze op om dit utilitarisme te doorbreken door een er-
kenning van het behoud van het recht om niet afdwingbare plichten na te ko-
men of, met andere woorden, van het recht op het behoud van de liefde! 

Gert Hekma heeft het meer over ‘seksualiteit’ dan over liefde in zijn le-
zenswaardige bijdrage over ‘openbare seksualiteit en schennis der 
eerbaarheid’. Terecht stelt hij dat de wetgever voor een dilemma staat: hij wil 
seks uit het openbaar domein bannen, maar door ze strafbaar te stellen, maakt 
hij ze met woorden publiek. Daarom dienen verhullende termen als doekje 
voor het bloeden. Hoewel door vele liberale overheden seks als een privé-zaak 
werd beschouwd, aarzelden ze toch niet om er weer een publieke zaak van te 
maken wanneer het om vormen van seksualiteit ging die hen om allerlei 
redenen niet aanstonden. Nog steeds zijn de meeste openbare uitingen van 
seksualiteit verboden, zeker wanneer ze “oneerbaar” en “aanstootgevend” zijn, 
wat dit ook moge betekenen. Volgens de auteur bestaat de aanstoot vooral in 
het hoofd van degene die aanstoot neemt en minder bij degene die aanstoot 
geeft, tenzij anderen er “huns ondanks” agressief mee worden geconfronteerd. 
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Het ligt volgens hem veel meer voor de hand om aanstoot te nemen aan het 
autoverkeer, dat aanzienlijk vervuilender en gevaarlijker is dan de publieke 
uiting van seks, terwijl het sociale nut ervan geen spaan groter is. 

Hekma is een vurig voorstander van een openbare beleving van de seksua-
liteit en hij betreurt ten zeerste dat hiervoor geen geschikte publieke ontmoe-
tingsplaatsen zijn. De openbare ruimte zou weer meer een ontmoetings- en 
minder een doorgangsruimte moeten worden. Daar waar vroeger de strijd te-
gen de overheid erin bestond de inmenging van de Staat in de privé-sfeer te 
vermijden, dient volgens Hekma de burger nu het recht af te dwingen om de 
openbare ruimte te benutten voor de beleving van zijn genoegens. Misschien 
moeten we de boodschap van Hekma niet te letterlijk opvatten en wil hij vooral 
beklemtonen dat liefde primeert boven functionaliteit. 

Ook het verhaal van P. Goodrich “The letter of Law” over de betekenis van 
‘Les Précieuses’, een 17de eeuwse feministische groep die een eigen rechts-
staat wilde bouwen volgens de normen van het hart, moet in dit perspectief ge-
plaatst worden. De liefdesbrief wordt dan de (symbolische) voorloper van de 
wet(tekst). Goodrich moet wel toegeven dat de historische waarde van zijn hy-
pothese dat de huidige rechtsorde is voortgekomen uit de hoofse liefdesrecht-
spraak zwak is, maar hij hoopt met zijn fictie toch te overtuigen. Door te ver-
wijzen naar de regels van de hoofse liefde, streeft hij in de eerste plaats naar 
een algehele gevoelsmatige verfijning van de rechtsorde. 

Uiteindelijk is deze bundel geen samenhangend geheel van teksten over 
‘liefde en recht’, maar eerder een bloemlezing van afzonderlijke stukjes rond 
dit thema. Het ene is daarbij al wat fijner dan het andere. 

Zo stelt F. Jacobs op een speelse manier dat in liefde en oorlog, ondanks de 
schijn van het tegendeel, toch regels moeten worden gerespecteerd en bepleit 
hij naar analogie met het humanitair oorlogsrecht een humanitair liefdesrecht. 
Dit laatste dient op een humane manier afstand te scheppen waar de (erotische) 
nabijheid verdrukkend werkt. 

M. Wigleven redeneert vanuit eenzelfde invalshoek. Hij bepleit professio-
nele scheidingsbemiddeling, omdat nu eenmaal ook in liefdes- en emotionele 
relaties soms bepaalde zakelijke regelingen getroffen moeten worden om tot 
een behoorlijke afwikkeling van deze relaties te komen. Tevens is er bij emo-
tionele conflicten het frustrerend besef dat nog meer recht of bijkomende juri-
dische constructies niet altijd een antwoord zijn op een tekort aan recht, zoals 
dit vaak wordt ‘aangevoeld’ door een van de partijen die de opgelegde juridi-
sche regeling moeilijk aanvaardbaar acht. Precies in het verhogen van de aan-
vaardbaarheid van een voorgestelde regeling ligt de bijzondere betekenis van 
een bemiddelaar. Maar ook dit is soms een werk van lange adem! 

W.M.E. Thomassen brengt een stukje om aan te tonen dat het recht de 
liefde beschermt tegen ongewilde overheidsbemoeienis (art.8 EVRM), ook al 
zal de liefde vaak door diezelfde overheid beteugeld worden ter bescherming 
van de zwakke partij (bv. seks met minderjarigen en wilsonbekwamen). Deze 
auteur is toch wel optimistischer dan Wigleven in haar antwoord op de vraag 
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hoever de grenzen van het recht reiken als het gaat om het reguleren van rela-
ties waarin liefde en emoties centraal staan. 

Tenslotte is er nog een criminologische bijdrage van E. Lissenberg over 
‘crimes passionnels’ en partnerdodingen. Zij vergelijkt de onderzoeken van 
vier mannelijke wetenschappers over uitsluitend mannelijke daders met nieuwe 
studies vanuit de feministische achtergrond, waarin zowel mannelijke als 
vrouwelijke daders aandacht krijgen. Uit dit recente materiaal blijkt dat het 
misdrijf van vrouwen pas sedert kort ook kan gezien worden als het gevolg van 
vroegere problemen (mishandeling) veeleer dan als een weloverwogen hande-
ling, wat belangrijke effecten kan hebben voor de straftoemeting. Wel ver-
wacht E. Lissenberg eerder een toename van partnerdodingen gepleegd door 
vrouwen dan door mannen, omdat vrouwen zich nu minder inhouden en man-
nen gewoon braver zijn geworden. Maar het zou volgens haar even goed kun-
nen dat zowel mannen als vrouwen het gebruik van geweld beter in de hand 
hebben. 

Laat ons hopen. 
 
Welke indruk laat dit boek nu na? 
Een beetje gekunsteld, ondanks de verdienstelijke poging van Maris het aan el-
kaar te schrijven. Een beetje typisch Nederlands, in de mate dat er geen schuw-
heid bestaat om het debat te voeren (met vooral Angelsaksische bronvermel-
dingen). Een beetje onevenwichtig, want de biologische, antropologische of 
psychologische invalshoek komt te weinig aan bod. Toch bevat het boek een 
paar fraaie opstellen, die best origineel zijn en de geest kunnen prikkelen. 
Misschien is dit wel de mooiste genoegdoening van de lieve lust tot lezen, hoe 
platoons deze ervaring ook moge wezen, zelfs bij een boek over ‘recht en lief-
de’. 
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