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1. Inleiding 

In het laat-20ste-eeuwse gezinswetenschappelijk vocabulaire komen termen voor die een halve eeuw 
geleden nauwelijks bekend waren.  Enkele voorbeelden: hersticht gezin, nieuwe vader, samenle-
vingscontract, sandwich-family en home-based business.  Dat wijst op een veranderde en veranderende 
(beleving van de) sociale werkelijkheid, en is een stimulerende uitnodiging om de naoorlogse ge-
zinssociologische theorieën – die vaak gecentreerd zijn rond het kerngezin –, kritisch te evalueren 
en met intellectuele creativiteit en flexibiliteit aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen.  J. Mur-
dock’s ‘empirische’ gezinsdefinitie uit 1949 was – geheel conform de tijdsgeest – in feite de om-
schrijving van het kerngezin.1  Vandaag zou hij meteen afgeblokt worden met argumenten als empi-
rische blindheid, ideologische vooringenomendheid en wetenschappelijke eenzijdigheid.  Maar in 
het midden van de 20ste eeuw benaderde het ideaaltypisch gezinsconstruct min of meer de werke-
lijkheid.  In zekere zin vielen model en type samen.  Het gezin was stabiel, de aanloop en de afloop 
waren voor velen gelijk(aardig), en de taakverdeling tussen mannen en vrouwen was duidelijk afge-
bakend en sociaal aanvaard.  Een halve eeuw later is dat anders.  Het klassieke naoorlogse stan-
daardgezin boette op vrij korte tijd kwantitatief en kwalitatief aan belang in door de maatschappe-
lijke emancipatie van allerlei nieuwe leefvormen.  Gezinnen zijn nu complexer, heterogener en in 
voortdurende beweging en verandering.  Voor de gezinssociologie creëert dat vervelende moeilijk-
heden maar ook interessante uitdagingen: zij staat voor de uitdaging de nieuwe ontwikkelingen een 
conceptueel en theoretisch onderkomen te geven.  De moeilijkheden beginnen al van bij de start: 
wat kan/moet (niet) onder een gezin verstaan worden, en zijn de kenmerken van het kerngezin 
vandaag nog bruikbaar in het maatschappelijk en wetenschappelijk discours?  Die vraag is niet ge-
makkelijk.  J. Trost toonde aan dat er bij gezinswetenschappers veel ambivalentie is over  gezinsop-
vattingen en -classificaties, dat er veel twijfel is over de verder te volgen theoretische weg, en dat die 
scepsis zelfs leeft bij de publieke opinie.2  J. Bernardes gaat nog verder en stelde de uitdagende, 
maar pertinente vraag of we wel weten wat een gezin is en of er überhaupt wel zoiets als het gezin 
bestaat.3  De vraag stellen is meteen kritische twijfels uiten.  
 Ons onderzoek sluit aan bij deze thematiek.  Wij onderzoeken enkele opvattingen en houdingen 
van universiteitsstudenten tegenover het gezin.  Concreet wordt nagegaan welke leefvormen zij als 
een gezin beschouwen en in welke mate dat verschilt naargelang van hun geslacht, en de socio-eco-
nomische status en de burgerlijke staat van hun ouders.  Wij proberen dus het gezinsconcept te 
reconstrueren bij een sociaal en cultureel belangrijke referentiegroep.  Een centrale vraag is of, in 
welke mate en bij welke groepen het gezin vereenzelvigd wordt met het kerngezin of dat er inte-
gendeel veel interpretatieruimte wordt gelaten.  De inhoud van de te beoordelen leefvormen ver-
schilt op het vlak van de burgerlijke staat en de seksuele geaardheid van de betrokkenen, van het 
ouderschap, van het al dan niet samenwonen, en van de aanwezigheid van derden in het gezin.  
Alvorens het onderzoek en de resultaten te presenteren, schetsen we eerst kort de context ervan, 
dus de hedendaagse gezinsontwikkelingen. 

2. Veranderingen in de gezinscyclus en in de gezinsorganisatie 

Zoals gezegd was het gezin in het midden van de 20ste eeuw – de periode van de babyboomgenera-
tie – tegelijk een model en een type: bijna iedereen huwde jong, had spoedig meerdere kinderen en 
volgde een vast levenspad met weinig ruimte voor individuele experimentatie.  Alle gezinssociologi-
sche en -demografische indicatoren wezen in de richting van wat later de standaardlevensloop werd 
gedoopt.  In het midden van de jaren ’60 veranderde dat.  Eerst daalde de vruchtbaarheid, spoedig 
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gevolgd door een stroom van andere sociale en culturele veranderingen.  Het ging niet om een in-
terne dynamiek, maar om een heuse sociale ommekeer, soms aangeduid met de term tweede demo-
grafische transitie.  De klassieke vervlechting van huwelijk, seksualiteit en voortplanting (volgens 
sommigen ook liefde) werd losgeweekt, een proces dat vandaag een – tragisch of hoopgevend? – 
vervolg kent in de (discussie over allerlei) nieuwe vruchtbaarheidstechnieken.  De laatste twee de-
cennia nam ook het aantal en het aandeel buitenechtelijke geboorten toe; de culturele weerstand 
tegenover illegitimiteit werd van binnenuit weggevijld en de wettelijke discriminatoire maatregelen 
werden afgebouwd.  Meteen ook een klap voor het klassieke kerngezin. 
 Vanaf het begin van de jaren ’70 daalden in bijna alle West-Europese landen de huwelijks- en de 
hertrouwintensiteit, terwijl de echtscheidingskans toenam.  Het instituut huwelijk boette kwantita-
tief en kwalitatief aan belang in ten faveure van het ongehuwd samenwonen en van het alleenwo-
nen.  In zijn huidige vorm is het ongehuwd samenwonen zowel structureel als cultureel nieuw, het 
komt voor in alle lagen van de bevolking, en is soms een aanloop, maar alsmaar vaker ook een al-
ternatief voor het huwelijk.  De huwelijkssluiting is dus geen evident overgangsmechanisme meer 
van het gezin van oriëntatie naar het gezin van procreatie.  De aanloop tot een nieuwe relatie is 
minder formeel, het verloop is minder permanent.  Maar ook de afloop is veranderd.  In het begin 
van de jaren ’70 was de echtscheidingsratio in België 10 à 15%, nu 30 à 35%, wat ruw betekent dat 
één op drie van de nu gesloten huwelijken in echtscheiding zal eindigen.  Dat is historisch volstrekt 
nieuw. Vele trouwlustigen nemen wetens en willens dat berekend risico.  De echtscheidingsexplosie 
is één van de belangrijkste recente sociale veranderingen.  Zij resulteerde op korte tijd in een hele 
resem individuele en maatschappelijke gevolgen, onder meer op het vlak van de ouder-kindverhou-
ding, de relatie tussen de ex-partners, de spanning tussen biologisch en sociologisch ouderschap, en 
de problematiek van nieuwe stiefrelaties na hertrouw of postmaritaal samenwonen.  Sommigen 
moeten, zonder ervaring terzake, zorgen voor kinderen waarmee ze geen biologische, laat staan een 
sociale band hebben.  De kinderen zelf worden ongevraagd geconfronteerd met situaties waarvoor 
er geen duidelijke gedragsvoorschriften en sociale etiketten zijn, en moeten zich met wisselend suc-
ces aanpassen aan nieuwe verwachtingen en aan andere, soms complexe huishoudtypes. 
 In de jaren ’70-’80 nam ook de onderwijs- en de arbeidsparticipatie van vrouwen toe.  Om het 
wat geforceerd uit te drukken: op de werkvloer zijn oudere mannen (vaak voltijds werkend) vervan-
gen door jonge vrouwen (vaak deeltijds werkend).  Volgens sommigen verbreidde de werkcultuur 
zich zelfs ten koste van de gezinscultuur.  In ieder geval slagen velen er maar moeizaam in hun 
beroeps- en gezinsverantwoordelijkheden op elkaar af te stemmen.  Dat is één van de belangrijkste 
postmoderne uitdagingen, zowel voor het beleid als voor de gezinnen.  De toename van het aantal 
gezinnen met twee buitenshuiswerkenden leidt tot een verschuiving in de inkomens- en de wel-
vaartsverdeling.  Of men alleen of met twee gaat werken, is een nieuwe factor van sociale ongelijk-
heid.  Een deel van de eenverdieners wordt weggeduwd naar de lagere inkomensgroepen, terwijl de 
tweeverdieners zich optrekken naar de hogere welvaartsgroepen.  In zekere zin is het dubbel inko-
men de welvaartsnorm, wat ongewild nieuwe vormen van maatschappelijke achterstand creëert.  De 
toegenomen opleiding en buitenshuistewerkstelling gaven vrouwen meer individuele mogelijkheden 
en meer kansen op zelfontplooiing.  Maar er kwamen ook nieuwe vormen van sociale dwang en 
achterstelling.  De machtsbalans tussen partners verschoof ten gunste van de vrouw, wat allerlei 
onverwachte gevolgen had.  Een voorbeeld is het fenomeen balancing: buitenshuiswerkende vrou-
wen die meer verdienen dan hun partner, doen thuis merkwaardig genoeg méér dan andere vrou-
wen en meer dan hun partner.  Ontwikkelden zij een nieuw – maatschappelijk geïnduceerd – 
schuldgevoel dat ze door overacting proberen goed te maken?4  
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In de laatste drie decennia van de 20ste eeuw onderging het gezin dus heel wat veranderingen, zowel 
sociaal als cultureel, zowel structureel als functioneel, zowel materieel als symbolisch.  Die gezins-
veranderingen sporen min of meer samen met andere maatschappelijke ontwikkelingen.5  Die 
nieuwe figuratie wordt geduid met termen als informalisering, privatisering en individualisering, drie 
rijkelijk vage en dubbelzinnige termen met nochtans een gemeenschappelijke achtergrond, namelijk 
de afbouw van het klassieke strak voorgestructureerd sociaal fundament en de creatie van meer 
individuele autonomie. Individualisering verwijst naar de erosie van de traditionele sociale stutten 
en naar meer persoonlijke beslissingsruimte en handelingsvrijheid.  Of men vandaag huwt of niet, 
samenwoont of niet, kinderen krijgt of niet, in al deze semi-private beslissingen is er nu – naast de 
blijvende sociale normering – meer individuele keuze.  Is daarmee de start gegeven van de omrui-
ling van een standaard levens- en gezinsbiografie naar een particuliere keuzebiografie?  Grote groe-
pen doorlopen inderdaad de standaardlevensloop niet meer, en de sekserollen en de sekse-identi-
teiten zijn minder scherp afgebakend.  Dat wijst op de verschuiving van een bevels- naar een on-
derhandelingshuishouden, van formele gezinsregels naar informeel individueel overleg.  Volgens 
sommigen is dat de aanpassing van de private leefwereld aan de eisen van de postindustriële en 
postmoderne samenleving, maar voor anderen zijn al die nieuwerwetse trends een reden van be-
zorgde aandacht en ongerustheid.  De sociale veranderingen ogen inderdaad verward en chaotisch.  
Zoals gezegd worden de semi-geïnstitutionaliseerde levenswegen en de min of meer algemeen aan-
vaarde standaardbiografie vervangen door meerzinnige en meervoudige levenslopen met veel indi-
viduele interpretatie en experimentatie.  Soms zelfs simultaan binnen dezelfde leefvormen.  Veel 
daarvan cirkelt rond de loskoppeling van ouderschap en partnerschap.  Dat heeft minstens één 
afhankelijke groep, de kinderen, in vele opzichten erg geraakt.  Maar wat deze nieuwe sociale-
leeromgeving – waaraan zij part noch deel hebben – voor hen op lange termijn zal betekenen is 
vandaag niet te zeggen.  Die leersituatie is immers historisch nieuw, en er kan dus niet zomaar ge-
steund worden op ervaringen uit het verleden.  

3. Het onderzoek 

Uit het voorgaande blijkt duidelijk dat de jeugd en de jongvolwassenen van vandaag in een turbu-
lente wereld leven.  Zeker op het vlak van de private leefwereld.  De bedoeling van ons kleinschalig 
onderzoek is hun opvattingen over het gezin en over gezinskenmerken te inventariseren.  Ons on-
derzoek ligt daarmee in de lijn van dat van I. Levin en J. Trost en van D. Ford, beide uit het begin 
van de jaren ’90.6  De onderzoeksgroep van Levin en Trost bestond uit 948 20-59-jarige personen 
uit de provincie Uppsala (Zweden).  Opzet was na te gaan hoe volwassenen het concept gezin (al-
gemeen en persoonlijk) definiëren.  In een vragenlijst werden 16 leefvormen beschreven, en de 
respondenten moesten aangeven of deze leefvormen een gezin waren.  In 1994 deed Ford een ge-
lijkaardig onderzoek bij 462 universiteitsstudenten (midden-oost van de VSA).7  De gemiddelde 
leeftijd van haar onderzoekspopulatie was 24.4 jaar, 65% was vrouw, 80% was nooit eerder gehuwd 
en 85% had geen kinderen. 
 In het Leuvens onderzoek gebruikten wij dezelfde vragenlijst als Levin en Trost, maar er werden 
nog vijf leefvormen toegevoegd.  De voornamen werden aan de Vlaamse context aangepast.  De 
vragenlijst werd in november 1997 tijdens een hoorcollege voorgelegd aan de eerstejaarsstudenten 
(Katholieke Universiteit van Leuven, België) van vijf studierichtingen: psychologie, pedagogie, na-
tuurkunde, wiskunde en informatica.  Het gaat dus om een selecte en beperkte groep, niet om de 
K.U.Leuven-student, evenmin om de Vlaamse 17- à 18-jarigen.  Het invullen van de vragenlijst 
duurde ongeveer 30 minuten.  Nadat een beperkt aantal waarnemingen om verschillende redenen 
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uit het onderzoek was verwijderd, bleven er 674 analyse-eenheden over.8  Vier vijfde van de onder-
vraagden volgde een humaan-wetenschappelijke richting, waarvan 339 (74%) psychologie en 194 
(26%) pedagogie.  Eén op vijf volgde een exact-wetenschappelijke studierichting waarvan 68 (48%) 
informatica, 51 (36%) wiskunde en 22 (16%) natuurkunde.  De gemiddelde leeftijd was 18.2 jaar 
(standaarddeviatie: .68), en 71% was een meisje. In de humaan-wetenschappelijke richtingen waren 
er 81% meisjes en 19% jongens, in de exact-wetenschappelijke richtingen respectievelijk 33% en 
67%. 
 
Onze onderzoeksgroep behoort tot de babybustgeneratie, de ouders tot de babyboomgeneratie.  
Dat generatieverschil heeft grote sociologische gevolgen – generaties spreken immers een andere 
sociale en culturele taal.  De ouders behoorden tot de generatie die tekende voor de hoger kort 
besproken sociale veranderingen in de tweede helft van de 20ste eeuw.  Zij groeiden op hun beurt 
op bij ouders die kort na de Tweede Wereldoorlog jong waren getrouwd, spoedig meerdere kinde-
ren hadden, en hun (gezins)leven organiseerden volgens een vrij strikte man-vrouwtaakverdeling.  
De klassieke standaardlevensloop dus. Die werd door de ouders van onze respondenten grondig 
overhoop gehaald.  Zoals gezegd schreven zij een andere demografische en sociologische geschie-
denis: hun geboortecijfer was laag, hun huwelijks- en hertrouwintensiteit waren lager en hun echt-
scheidingskansen waren hoger dan voordien.  Deze ouders waren dus de auteurs van de nieuwer-
wetse gezinsontwikkelingen die voor de hedendaagse sociologen de aanleiding zijn tot kritische 
vragen over de heersende gezinsopvattingen.  Maar voor de bevraagde jongeren zelf is dat allemaal 
doordeweekse kost – zij hebben tenslotte nooit iets anders gekend.  Zij zijn als eerste generatie 
massaal geconfronteerd met echtscheiding, met eenoudergezinnen, met hertrouw en met complexe 
huishoudsituaties.  Precies dat maakt de studie van hun opvattingen over gezin en gezinskenmerken 
sociologisch zo interessant. 
 
Tabel 1: Respondenten naar geslacht en studierichting 
Studierichting Populatie (P) Onderzoeksgroep (O) O/P Geslacht 
 N % N % % Jongens Meisjes 
Humane wetenschappen 814 80 533 79 65 101 432 
Exacte wetenschappen 210 20 141 21 67 95 46 
Totaal 1024 100 674 100 66 196 478 
 
De leeftijd van de ouders varieert tussen 36 en 68 jaar.  De gemiddelde leeftijd van de (natuurlijke) 
vaders is 47.3 jaar, van de (natuurlijke) moeders 45.3 jaar.  Van de natuurlijke ouders is 86% ge-
huwd, 11% gescheiden en 3% verweduwd.  De overgrote meerderheid (87%) van de respondenten 
woont samen met de al dan niet gehuwde ouders, een klein deel woont enkel met de moeder samen 
(al dan niet met haar eventuele nieuwe partner), en een nog kleiner deel woont enkel bij de vader.  
De ouders van de bevraagde jongeren hebben een relatief hoge sociale status: 46% van de studen-
ten is afkomstig uit een gezin met een midden-status en 37% komt uit een gezin met een midden-
hoge of hoge socio-economische status.  Een vierde van de respondenten noemt zich katholiek en 
ongeveer evenveel christen.  Opmerkelijk zijn de hoge percentages ongelovigen en vrijzinnigen, 
respectievelijk  17% en 14%.  Eén student op acht zegt geen geloofsovertuiging te hebben. 
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Tabel 2: Respondenten naar socio-demografische kenmerken 
Burgerlijke staat ouders N = 674 Feitelijke leefsituatie N = 671

Gehuwd 85,9 Met beide ouders 86,9 
Gescheiden 10,8 Alleen met moeder 6,3 
Verweduwd 3,2 Met moeder en nieuwe partner 3,1 
  Alleen met vader 1,9 
  Met vader en nieuwe partner 0,9 

  Andere 0,9 
Hoogste diploma vader N = 616 Hoogste diploma moeder N = 621

Lager onderwijs 2,4 Lager onderwijs 2,7 
Lager secundair onderwijs 6,3 Lager secundair onderwijs 9,3 
Hoger secundair onderwijs 27,9 Hoger secundair onderwijs 29,3 
Hoger onderwijs 32,8 Hoger onderwijs 43,6 
Universitair onderwijs 30,5 Universitair onderwijs 15,0 

Socio-economische status N = 666 Politieke overtuiging N = 660
Laag 3,6 Weet niet 30,9 
Midden-laag 9,6 AGALEV 22,3 
Midden  45,8 Geen 16,1 
Midden-hoog 31,1 VU 9,1 
Hoog 5,7 CVP 7,1 
Buiten de arbeidsmarkt 4,2 VLD 5,0 
  SP 4,7 
  Andere  3,8 
  Vlaams Blok 1,1 

Geloofsovertuiging N = 669 Bijwonen religieuze diensten N = 332
Christelijk 25,7 (Bijna) wekelijks 17,7 
Katholiek 24,1 Ongeveer maandelijks 14,2 
Ongelovig 16,9 Feestdagen of speciale gelegenheden  52,4 
Vrijzinnig 13,8 Eénmaal per jaar 6,6 
Geen  11,7 Nooit 9,0 
Weet niet 4,5   
Andere  3,4   

4. Gezinsperceptie: algemeen 

In tabel 3 worden de 21 leefvormen weergegeven die in het onderzoek werden opgenomen.  Zij 
zijn geordend in functie van het aandeel van de studenten dat de betrokken leefvorm als een gezin 
beschouwt.  Ook het aandeel dat geen antwoord gaf wordt weergegeven, en dat is opmerkelijk laag.  
Hoe complex en meerzinnig sommige leefvormen ook mogen zijn, de meeste respondenten kun-
nen ze toch duiden als een gezin of niet.  Er moet wel aangetekend worden dat de antwoordcatego-
rie ‘geen antwoord’ niet in de bevraging was voorzien.  
 Om zicht te krijgen op de achterliggende structuur van deze inhoudelijk en vormelijk zeer ver-
schillende leefvormen, werd een factoranalyse uitgevoerd.9  Er zijn zes factoren.  De eerste factor 
(item 10a, 8, 13 en 14 – zie kolom 3: rang van tabel 3) heeft betrekking op samenwonende hetero- 
of homoseksueel kinderloze koppels.  De tweede factor (item 16, 17, 19, 21 en 4) omvat de leef-
vormen waar sprake is van een scheiding.  In de derde factor (item 9, 15, 5a, 7 en 12) gaat het om 
samenwoning van een koppel met één of meerdere derde(n), en om samenwonende niet-koppels.  
De vierde factor (item 18, 20 en 3) is moeilijk interpreteerbaar.  De vijfde factor (item 1 en 2) ver-
wijst naar een gehuwd of samenwonend koppel met kinderen.  De twee items van de zesde factor 
(leefvorm 10b en 5b) hebben betrekking op niet-samenwonen.  Ruwweg gaat het hier om de ele-
menten die de respondenten voor ogen houden bij de beoordeling van leefvormen: ouderschap, 
woonsituatie, seksuele geaardheid en burgerlijke staat. 
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Tabel 3: Aandeel respondenten dat de verschillende leefvormen als een gezin beschouwt  
 1997, België 

Matthijs en Van den 
Troost 

1994, USA 
Ford 

1992, Zweden
Levin en 

Trost 
 % Ja Rang % G.A. % Ja Rang % Ja Rang
Ilse en Dirk zijn beiden dertig jaar en getrouwd. Zij hebben een 
zes jaar oude zoon. Vormen zij een gezin? 

99 1 0 100 1 99 1 

Anja en Stijn zijn dertigers en wonen ongehuwd samen. Zij 
hebben een zes jaar oud dochtertje Hedwig. Vormen zij samen 
een gezin? 

98 2 0 85 5 97 2 

Kristel is uit de echt gescheiden en hertrouwd met een man 
zonder kinderen. Zij heeft uit haar vorig huwelijk een zoon van 
zes jaar. Vormen deze drie een gezin? 

91 3 1 * * * * 

Cecilia is gescheiden en heeft een dochtertje Karin van 10 jaar 
oud die bij haar woont. Vormen zij beiden een gezin? 

90 4 1 93 3 83 4 

Lena en Lisa zijn dertigers die als partners samenwonen. Ook 
Lotte, het zesjarig dochtertje van Lisa woont bij hen. Vormen 
deze drie een gezin? 

87 5a 1 65 11 38 9 

Eva en Peter zijn gehuwd en hebben een dochter Naomi, die bij 
hen woont. Zij hebben tevens een zoon Bart die in een andere 
stad woont. Vormen deze vier personen een gezin? 

87 5b 1 95 2 84 3 

Jef en Maria zijn de grootouders van kleine Kim, die bij hen 
inwoont. De vader en de moeder van Kim zijn gescheiden en 
wonen elders. Vormen de grootouders en hun kleinkind een 
gezin? 

81 7 1 * * * * 

Anna en Marcel zijn een kinderloos getrouwd koppel op mid-
delbare leeftijd. Vormen zij een gezin? 

80 8 0 84 6 75 5 

Fanny en Fred zijn gehuwd en hebben een zoon Jan die in zijn 
tienerjaren is. Jan heeft een vriend Henk die bij hen inwoont. 
Vormen deze vier personen samen een gezin? 

67 9 2 70 9 42 8 

Greta en Patrick zijn dertigers die reeds drie jaar ongehuwd 
samenwonen. Zij hebben geen kinderen. Vormen zij een gezin?

65 10a 0 44 12 60 6 

Kan iemand die overleden is nog altijd als gezinslid beschouwd 
worden? 

65 10b 3 * * * * 

Jan, An en Jasper zijn broers en zus en allen ongeveer dertig 
jaar oud. Zij leven samen in één huis. Vormen zij een gezin? 

61 12 2 92 4 50 7 

Karel en Kurt zijn beiden dertig jaar oud en leven samen als 
partners. Geen van beiden heeft een kind. Vormen zij een 
gezin? 

60 13 3 39 13 30 12 

Annie woont samen met haar vriend. Zij hebben drie honden. 
Vormt dit vijftal een gezin? 

48 14 1 * * * * 

Veerle en haar man wonen samen onder één dak met de 
schoonbroer van Veerle. Vormen deze drie een gezin?  

39 15 1 * * * * 

Kurt is gescheiden van Griet. Zij hebben samen een dochtertje 
die nu bij Griet woont. Kurt woont in het andere deel van de 
stad. Kurt ziet zijn dochtertje  minstens om de twee weekends. 
Vormen dochter en vader een gezin? 

37 16 3 68 10 34 10 

Wouters ouders zijn uit mekaar en Wouter woont bij zijn vader. 
Zijn moeder Inge woont aan het andere eind van de stad en ziet 
haar zoon om de twee weekends. Vormen Wouter en Inge een 
gezin? 

37 17 2 72 8 34 10 

Jaak en Mona zijn getrouwd en hebben een dochter van 10 jaar 
oud. Mona heeft een goede vriend met wie ze allerlei zaken kan 
bespreken en lief en leed delen. Vormen deze vier een gezin? 

18 18 1 26 15 8 15 

Inge en Erik hebben een tijdje samengewoond maar zijn nu uit 
elkaar. Samen hebben zij een zoontje Wouter die nu bij zijn 
vader Erik leeft. Vormen Inge, Erik en Wouter een gezin?  

15 19 1 37 14 13 14 

Maria en Jean zijn de grootouders van Daniël, maar zij wonen 
niet onder hetzelfde dak? Vormen deze drie personen een 
gezin? 

12 20 1 81 7 23 13 

Peter is gescheiden van zijn vrouw Kathy. Samen hebben zij 
een zoontje dat na de scheiding bij Kathy is gaan wonen. Vor-

4 21 1 17 16 8 15 
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men Peter en zijn ex-vrouw een gezin? 
(*) niet bevraagd 
G.A.: geen antwoord 
Bijna alle respondenten beschouwen een gehuwd paar met kind en een ongehuwd samenwonend 
heteroseksueel paar met kind als een gezin.  Als men een kind heeft en samenwoont, doet de bur-
gerlijke staat er niet toe.  Leefvormen van homoseksuele koppels met en vooral zonder kinderen 
worden minder als een gezin geduid.  De zes hoogst gerangschikte leefsituaties (concreet: meer dan 
85% ja-kiezers) hebben twee elementen gemeen: het ouderschap en het samenwonen.  Dat laatste 
element ontbreekt wel in de zesde leefsituatie (gehuwd koppel met twee kinderen waarvan er één 
het huis uit is).  Zo bezien is de ouder-kindrelatie belangrijker dan de burgerlijke staat, maar als er 
geen kinderen zijn, komt de burgerlijke staat wel naar voren als een discriminerend criterium. 
 Na de eerste zes leefsituaties, is er een breuk.  De percentages dalen aanzienlijk voor de leef-
vormen waar er geen ouder-kindrelatie is en het alleen nog gaat om samenwonen.  Maar ook bur-
gerlijke staat en de seksuele geaardheid van het koppel spelen een rol.  Vier op vijf respondenten 
beschouwt een getrouwd koppel zonder kinderen als een gezin, voor ongehuwd samenwonenden 
zonder kinderen is dat twee op drie.  Bij kinderloze homoseksuele koppels daalt dat tot 60%.  Het 
samenwonen is dus voor velen geen voldoende voorwaarde om van een gezin te spreken.  Slechts 
een minderheid van de ondervraagden noemt de leefvormen waarbij de betrokkenen niet onder één 
dak leven, een gezin.  Maar alleen een ouder-kindrelatie is ook niet voldoende om van een gezin te 
spreken.  Er is een bepaalde vorm en een bepaalde mate van samenwonen nodig.  Een opmerke-
lijke uitzondering is dat liefst twee op drie van de bevraagden oordeelt dat een overledene deel kan 
uitmaken van een gezin.  
 Twee leefvormen van samenwonen worden maar door een minderheid als een gezin be-
schouwd: een samenwonend koppel met honden, en een samenwonend koppel met een schoon-
broer.  Dezelfde moeilijkheid met ‘vreemden’ is er bij de leefsituaties waar er sprake is van een in-
wonende vriend van de zoon en een niet-inwonende vriend van de moeder.  Of een uitgebreide 
leefvorm als een gezin wordt beschouwd, hangt dus af van de sociale kenmerken van de inwonen-
den.  
 Zoals gezegd hebben de leefvormen die de meeste respondenten als een gezin duiden twee 
kenmerken: ouderschap en samenwoning.  Klassiek dus.  Andere leefvormen worden daaraan af-
gemeten en afgewogen, maar dan spelen bijkomende overwegingen een rol, zoals de burgerlijke 
staat en de seksuele geaardheid.  Een kinderloos gehuwd paar wordt meer als een gezin omschreven 
dan een kinderloos samenwonend of homoseksueel paar.  Leefvormen waar men niet (langer) on-
der één dak leeft, worden minder vaak of zelden als een gezin gezien.  Het onderscheid tussen gezin 
en huishouden – hoe moeilijk en delicaat ook – behoort tot de reguliere linguïstische taalwerktui-
gen.  Wat gechargeerd komt dat hierop neer: een gezin is bijna altijd een huishouden, maar lang niet 
alle huishoudens zijn een gezin.  Maar ook het spiegelbeeld geldt: leefvormen die niet sociologisch 
niet kunnen geduid worden als een huishouden, worden door velen toch gepercipieerd als een ge-
zin. 
 Leefvormen waar de betrokkenen geen activiteiten delen zoals slapen, eten en opvoeding wor-
den niet gemakkelijk gezien als een gezin.  Deze vaststellingen lopen in grote lijnen parallel met de 
Zweedse en de Amerikaanse.  Maar naast de gelijkenissen zijn er ook verschillen.  In het Ameri-
kaanse onderzoek zijn er veel hogere positieve scores voor samenwonende broers en zussen, voor 
grootouders die niet samenwonen met hun kleinkind en voor een vader of moeder die niet samen-
woont met zijn of haar kind.  Drie van de zes leefvormen die in het Belgische en in het Zweedse 
onderzoek door een minderheid als een gezin werden omschreven, worden door minstens 68% van 
de ondervraagde Amerikaanse studenten wél als een gezin geduid.  Telkens gaat het om gevallen 
van niet-samenwonen.  In de VSA is het samenwonen blijkbaar een minder stringente voorwaarde 
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om van een gezin te spreken.  De sociologische afstand tussen ‘gezin’ en ‘huishouden’ ligt daar 
anders.  Alhoewel wat gechargeerd komt dat erop neer dat in de VSA de affectieve verhouding be-
langrijker en de feitelijke leefsituatie minder belangrijk is dan in Europa. 

5. Gezinsperceptie naar geslacht 

In tabel 4 zijn de leefvormen geordend volgens de grootte van het verschil in aandeel ja-antwoor-
den tussen mannen en vrouwen (zie laatste kolom).  Er blijkt duidelijk dat vrouwen een bredere, 
ruimere of tolerantere gezinsopvatting hebben: 16 van de 21 leefsituaties worden door meer vrou-
wen dan mannen als een gezin beschouwd.  Voor de zuivere types, zoals het klassieke kerngezin en 
zwakke afwijkingen daarvan, zijn er nauwelijks verschillen.  Maar voor vrouwen mag er wel wat 
afwijking zijn van dat standaardmodel; zij laten zich blijkbaar minder selectief sturen door de tradi-
tionele gezinsnormen. Ford kwam in de VSA tot dezelfde resultaten.  
 Opmerkelijk groot is het verschil in verband met de vraag of een overledene nog deel kan uit-
maken van een gezin: bij vrouwen is dat 71%, bij mannen maar 46%.  Betekent dit dat vrouwen de 
emotionele band tussen gezinsleden belangrijker vinden dan mannen?  Betekent dat linea recta dat 
de Amerikaanse cultuur – voor zover die moge bestaan – voor dit aspect van de sociale werkelijk-
heid feminiener is dan de Europese (idem)?  Dat verschil in een meer emotionele en een meer feite-
lijke gezinsperceptie wordt bevestigd door de vaststelling dat op een bepaald moment het aandeel 
ja-antwoorden bij de mannen groter is dan bij de vrouwen.  Dat zijn precies de vier leefvormen die 
gemiddeld het laagst scoren (zie ook tabel 3), en waarbij het gaat om atypische en speciale leefvor-
men die ver afstaan van het klassieke ‘emotionele’ kerngezin. 
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Tabel 4 : Aandeel respondenten dat de verschillende leefvormen als een gezin beschouwt, naar geslacht 
 Vrouwen Mannen Verschil 
 % Ja Rang % Ja Rang % 
Kan iemand die overleden is nog altijd als gezinslid beschouwd 
worden? 

73 9 47 13 26 

Eva en Peter zijn gehuwd en hebben een dochter Naomi, die bij 
hen woont. Zij hebben tevens een zoon Bart die in een andere 
stad woont. Vormen deze vier personen een gezin? 

91 4 77 7 14 

Kristel is uit de echt gescheiden en hertrouwd met een man 
zonder kinderen. Zij heeft uit haar vorig huwelijk een zoon van 
zes jaar. Vormen deze drie een gezin? 

95 3 82 4 13 

Jef en Maria zijn de grootouders van kleine Kim, die bij hen 
inwoont. De vader en de moeder van Kim zijn gescheiden en 
wonen elders. Vormen de grootouders en hun kleinkind een 
gezin? 

84 7 72 8 12 

Lena en Lisa zijn dertigers die als partners samenwonen. Ook 
Lotte, het zesjarig dochtertje van Lisa woont bij hen. Vormen 
deze drie een gezin? 

88 6 82 4 6 

Annie woont samen met haar vriend. Zij hebben drie honden. 
Vormt dit vijftal een gezin? 

50 14 44 14 6 

Fanny en Fred zijn gehuwd en hebben een zoon Jan die in zijn 
tienerjaren is. Jan heeft een vriend Henk die bij hen inwoont. 
Vormen deze vier personen samen een gezin? 

69 10 64 9 5 

Anja en Stijn zijn dertigers en wonen ongehuwd samen. Zij 
hebben een zes jaar oud dochtertje Hedwig. Vormen zij samen 
een gezin? 

100 1 95 2 5 

Karel en Kurt zijn beiden dertig jaar oud en leven samen als 
partners. Geen van beiden heeft een kind. Vormen zij een 
gezin? 

61 12 57 12 4 

Greta en Patrick zijn dertigers die reeds drie jaar ongehuwd 
samenwonen. Zij hebben geen kinderen. Vormen zij een gezin?

67 11 63 10 4 

Kurt is gescheiden van Griet. Zij hebben samen een dochtertje 
die nu bij Griet woont. Kurt woont in het andere deel van de 
stad. Kurt ziet zijn dochtertje  minstens om de twee weekends. 
Vormen dochter en vader een gezin? 

39 15 35 16 4 

Wouters ouders zijn uit mekaar en Wouter woont bij zijn vader. 
Zijn moeder Inge woont aan het andere eind van de stad en ziet 
haar zoon om de twee weekends. Vormen Wouter en Inge een 
gezin? 

38 17 35 16 3 

Anna en Marcel zijn een kinderloos getrouwd koppel op mid-
delbare leeftijd. Vormen zij een gezin? 

81 8 79 6 2 

Jan, An en Jasper zijn broers en zus en allen ongeveer dertig 
jaar oud. Zij leven samen in één huis. Vormen zij een gezin? 

61 12 59 11 2 

Veerle en haar man wonen samen onder één dak met de 
schoonbroer van Veerle. Vormen deze drie een gezin? 

39 15 38 15 1 

Cecilia is gescheiden en heeft een dochtertje Karin van 10 jaar 
oud die bij haar woont. Vormen zij beiden een gezin? 

90 5 90 3 0 

Ilse en Dirk zijn beiden dertig jaar en getrouwd. Zij hebben een 
zes jaar oude zoon. Vormen zij een gezin? 

99 2 99 1 0 

Peter is gescheiden van zijn vrouw Kathy. Samen hebben zij 
een zoontje dat na de scheiding bij Kathy is gaan wonen. Vor-
men Peter en zijn ex-vrouw een gezin? 

4 21 6 21 -2 

Maria en Jean zijn de grootouders van Daniël, maar zij wonen 
niet onder hetzelfde dak? Vormen deze drie personen een 
gezin? 

11 20 14 20 -3 

Inge en Erik hebben een tijdje samengewoond maar zijn nu uit 
elkaar. Samen hebben zij een zoontje Wouter die nu bij zijn 
vader Erik leeft. Vormen Inge, Erik en Wouter een gezin? 

14 18 20 19 -6 

Jaak en Mona zijn getrouwd en hebben een dochter van 10 jaar 
oud. Mona heeft een goede vriend met wie ze allerlei zaken kan 
bespreken en lief en leed delen. Vormen deze vier een gezin? 

13 19 29 18 -16 
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6. Gezinsperceptie naar socio-economische status 

Tabel 5 geeft de verdeling van de gezinsperceptie naargelang van de socio-economische status.10  
Respondenten met een lage socio-economische status duiden iets meer leefvormen aan als een 
gezin; bij hen is er blijkbaar meer openheid om ook feitelijke huishoudens als een gezin te be-
schouwen.  Over alle groepen heen is er een ruime consensus om de klassieke leefvormen als een 
gezin te beschouwen.  Maar vooral als er geen sprake is van een ouder-kindrelatie, zijn de hoge 
statusgroepen wat restrictiever.  Iets minder dan 90% van de lage-statusgroepen duidt een kinder-
loos getrouwd koppel als een gezin, tegenover maar 76% van de hoge en 82% van de middengroe-
pen.  Voor de hoge socio-economische groepen maakt de seksuele geaardheid van een kinderloos 
samenwonend koppel weinig verschil: zowel in het geval van een hetero- als van een homokoppel 
vindt 58% dat dat een gezin is, bij de lage socio-economische groepen is dat respectievelijk 72% en 
68%.  Er is ook een verschil tussen de statusgroepen wat betreft de vraag of een overleden persoon 
nog tot het gezin gerekend kan worden: bij de lage groep is dat 74%, bij de hoge en de midden-
groepen 65%. 
 De studenten met een lage status benoemen allerlei leefvorm dus gemakkelijker als een gezin, 
ook al ontbreken er enkele centrale elementen van het kerngezin (bijvoorbeeld samenwonende 
broers en zussen, en een samenwonend koppel met honden).  Van een gescheiden moeder (vader) 
die niet samenwoont met haar (zijn) kind, zegt 43% (44%) uit de lage-statusgroepen dat dit een 
gezin is, tegenover 41% bij de hoge en 33% bij de middengroep.  Blijkbaar speelt het ouderschap en 
het samenwonen bij de lagere socio-economische groepen een minder belangrijke rol om van een 
gezin te kunnen spreken.  Dat kan verband houden met het feit dat ze frequenter geconfronteerd 
worden met allerlei atypische leefvormen.  Maar er speelt ook een culturele factor: in sommige 
hoge-statusgroepen moet de gezinsschijn hoog gehouden worden – dit in weerwil van het feit dat 
ze meer materiële mogelijkheden en meer cultureel kapitaal hebben om buiten de vertrouwde soci-
ale paden te treden.  Alleen: via de genoemde atypische leefvormen is dat moeilijk, want die worden 
laag gewaardeerd en zijn geassocieerd met een lage status.  Wellicht is het klassieke gezinsmodel bij 
de hogere klassen ook sterker geïnternaliseerd, en zeker op discoursvlak moet dat verdedigd wor-
den.  Mede daarom worden leefvormen die afwijken van het burgerlijk model, minder als een gezin 
geduid.  Of hoe men ook hier de moraal heeft die nodig is om zich van anderen te (onder)scheiden.  
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Tabel 5 : Aandeel respondenten dat de verschillende leefvormen als een gezin beschouwt, naar socio-economische status  
 Hoog Midden Laag 
 % Ja Rang % Ja Rang % Ja Rang 
Ilse en Dirk zijn beiden dertig jaar en getrouwd. Zij hebben 
een zes jaar oude zoon. Vormen zij een gezin? 

100 1 99 1 100 1 

Anja en Stijn zijn dertigers en wonen ongehuwd samen. Zij 
hebben een zes jaar oud dochtertje Hedwig. Vormen zij 
samen een gezin? 

97 2 98 2 100 1 

Cecilia is gescheiden en heeft een dochtertje Karin van 10 jaar 
oud die bij haar woont. Vormen zij beiden een gezin? 

93 3 88 4 90 4 

Kristel is uit de echt gescheiden en hertrouwd met een man 
zonder kinderen. Zij heeft uit haar vorig huwelijk een zoon 
van zes jaar. Vormen deze drie een gezin? 

90 4 92 3 88 6 

Lena en Lisa zijn dertigers die als partners samenwonen. Ook 
Lotte, het zesjarig dochtertje van Lisa woont bij hen. Vormen 
deze drie een gezin? 

88 5 85 6 89 5 

Eva en Peter zijn gehuwd en hebben een dochter Naomi, die 
bij hen woont. Zij hebben tevens een zoon Bart die in een 
andere stad woont. Vormen deze vier personen een gezin? 

85 6 86 5 94 3 

Jef en Maria zijn de grootouders van kleine Kim, die bij hen 
inwoont. De vader en de moeder van Kim zijn gescheiden en 
wonen elders. Vormen de grootouders en hun kleinkind een 
gezin? 

79 7 80 8 87 8 

Anna en Marcel zijn een kinderloos getrouwd koppel op 
middelbare leeftijd. Vormen zij een gezin? 

76 8 82 7 88 6 

Fanny en Fred zijn gehuwd en hebben een zoon Jan die in 
zijn tienerjaren is. Jan heeft een vriend Henk die bij hen 
inwoont. Vormen deze vier personen samen een gezin? 

67 9 67 10 69 11 

Kan iemand die overleden is nog altijd als gezinslid be-
schouwd worden? 

65 10 62 12 74 9 

Greta en Patrick zijn dertigers die reeds drie jaar ongehuwd 
samenwonen. Zij hebben geen kinderen. Vormen zij een 
gezin 

58 11 70 9 72 10 

Karel en Kurt zijn beiden dertig jaar oud en leven samen als 
partners. Geen van beiden heeft een kind. Vormen zij een 
gezin? 

58 12 59 13 68 13 

Jan, An en Jasper zijn broers en zus en allen ongeveer dertig 
jaar oud. Zij leven samen in één huis. Vormen zij een gezin? 

54 13 63 11 69 11 

Annie woont samen met haar vriend. Zij hebben drie honden. 
Vormt dit vijftal een gezin? 

41 14 50 14 58 14 

Wouters ouders zijn uit mekaar en Wouter woont bij zijn 
vader. Zijn moeder Inge woont aan het andere eind van de 
stad en ziet haar zoon om de twee weekends. Vormen Wou-
ter en Inge een gezin? 

41 15 33 16 43 16 

Kurt is gescheiden van Griet. Zij hebben samen een dochter-
tje die nu bij Griet woont. Kurt woont in het andere deel van 
de stad. Kurt ziet zijn dochtertje  minstens om de twee week-
ends. Vormen dochter en vader een gezin? 

41 16 33 16 44 15 

Veerle en haar man wonen samen onder één dak met de 
schoonbroer van Veerle. Vormen deze drie een gezin? 

37 17 42 15 39 17 

Inge en Erik hebben een tijdje samengewoond maar zijn nu 
uit elkaar. Samen hebben zij een zoontje Wouter die nu bij 
zijn vader Erik leeft. Vormen Inge, Erik en Wouter een 
gezin? 

17 18 13 19 15 19 

Jaak en Mona zijn getrouwd en hebben een dochter van 10 
jaar oud. Mona heeft een goede vriend met wie ze allerlei 
zaken kan bespreken en lief en leed delen. Vormen deze vier 
een gezin? 

17 19 19 18 20 18 

Maria en Jean zijn de grootouders van Daniël, maar zij wonen 
niet onder hetzelfde dak? Vormen deze drie personen een 
gezin? 

12 20 12 20 13 20 

Peter is gescheiden van zijn vrouw Kathy. Samen hebben zij 
een zoontje dat na de scheiding bij Kathy is gaan wonen. 
Vormen Peter en zijn ex-vrouw een gezin? 

5 21 4 21 7 21 
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7. Gezinsperceptie naar burgerlijke staat van de ouders 

Respondenten van feitelijk of wettelijk gescheiden ouders hebben een ruimere gezinsdefinitie dan 
de anderen, maar die trend is zeer zwak (tabel 6).  Globaal zijn de verschillen in gezinsperceptie 
naar burgerlijke staat van de ouders klein.  Bijna alle leefvormen waarvan scheidingskinderen vaker 
oordelen dat het om een gezin gaat, zijn leefvormen waar gezinsleden samenwonen of homoseksu-
ele koppels (al dan niet met kinderen).  Opmerkelijk is dat scheidingsjongeren voor gescheiden 
koppels wel kritischer zijn (zie voorlaatste leefvorm van tabel 6).  De concrete echtscheidingserva-
ring heeft blijkbaar grote perceptiegevolgen: het oorspronkelijk koppel wordt voortaan door de 
kinderen niet meer als een gezin beschouwd.  Wellicht speelt het effect van een concrete ervaring 
op een andere manier een rol bij de kinderen van verweduwden: zij beschouwen een overleden 
persoon vaker als een gezinslid. 
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Tabel 6: Aandeel respondenten dat de verschillende leefvormen als een gezin beschouwt, naar burgerlijke staat van de 
ouders 
 Gehuwd Gescheiden Verweduwd 
 % Ja Rang % Ja Rang % Ja Rang 
Ilse en Dirk zijn beiden dertig jaar en getrouwd. Zij hebben 
een zes jaar oude zoon. Vormen zij een gezin? 

99 1 100 1 100 1 

Anja en Stijn zijn dertigers en wonen ongehuwd samen. Zij 
hebben een zes jaar oud dochtertje Hedwig. Vormen zij 
samen een gezin? 

98 2 99 2 100 2 

Kristel is uit de echt gescheiden en hertrouwd met een man 
zonder kinderen. Zij heeft uit haar vorig huwelijk een zoon 
van zes jaar. Vormen deze drie een gezin? 

90 3 89 5 90 3 

Cecilia is gescheiden en heeft een dochtertje Karin van 10 
jaar oud die bij haar woont. Vormen zij beiden een gezin? 

89 4 95 3 90 4 

Eva en Peter zijn gehuwd en hebben een dochter Naomi, 
die bij hen woont. Zij hebben ook een zoon Bart die in een 
andere stad woont. Vormen deze vier personen een gezin? 

87 5 81 6 82 5 

Lena en Lisa zijn dertigers die als partners samenwonen. 
Ook Lotte, het zesjarig dochtertje van Lisa woont bij hen. 
Vormen deze drie een gezin? 

85 6 93 4 90 6 

Jef en Maria zijn de grootouders van kleine Kim, die bij hen 
inwoont. De vader en de moeder van Kim zijn gescheiden 
en wonen elders. Vormen de grootouders en hun kleinkind 
een gezin? 

81 7 78 8 77 7 

Anna en Marcel zijn een kinderloos getrouwd koppel op 
middelbare leeftijd. Vormen zij een gezin? 

80 8 79 7 77 8 

Fanny en Fred zijn gehuwd en hebben een zoon Jan die in 
zijn tienerjaren is. Jan heeft een vriend Henk die bij hen 
inwoont. Vormen deze vier personen samen een gezin? 

67 9 66 12 57 12 

Greta en Patrick zijn dertigers die reeds drie jaar ongehuwd 
samenwonen. Zij hebben geen kinderen. Vormen zij een 
gezin? 

65 10 70 9 62 11 

Kan iemand die overleden is nog altijd als gezinslid be-
schouwd worden? 

64 11 59 14 67 9 

Jan, An en Jasper zijn broers en zus en allen ongeveer dertig 
jaar oud. Zij leven samen in één huis. Vormen zij een gezin?

59 12 67 10 55 14 

Karel en Kurt zijn beiden dertig jaar oud en leven samen als 
partners. Geen van beiden heeft een kind. Vormen zij een 
gezin? 

59 13 67 11 62 10 

Annie woont samen met haar vriend. Zij hebben drie hon-
den. Vormt dit vijftal een gezin? 

46 14 60 13 57 13 

Veerle en haar man wonen samen onder één dak met de 
schoonbroer van Veerle. Vormen deze drie een gezin? 

38 15 41 15 41 15 

Wouters ouders zijn uit mekaar en Wouter woont bij zijn 
vader. Zijn moeder Inge woont aan het andere eind van de 
stad en ziet haar zoon om de twee weekends. Vormen 
Wouter en Inge een gezin? 

37 16 38 16 14 14 

Kurt is gescheiden van Griet. Zij hebben samen een doch-
tertje die nu bij Griet woont. Kurt woont in het andere deel 
van de stad. Kurt ziet zijn dochtertje  minstens om de twee 
weekends. Vormen dochter en vader een gezin? 

37 17 36 17 27 17 

Jaak en Mona zijn getrouwd en hebben een dochter van 10 
jaar oud. Mona heeft een goede vriend met wie ze allerlei 
zaken kan bespreken en lief en leed delen. Vormen deze 
vier een gezin? 

16 18 22 18 33 16 

Inge en Erik hebben een tijdje samengewoond maar zijn nu 
uit elkaar. Samen hebben zij een zoontje Wouter die nu bij 
zijn vader Erik leeft. Vormen Inge, Erik en Wouter een 
gezin? 

15 19 17 19 10 20 

Peter is gescheiden van zijn vrouw Kathy. Samen hebben 
zij een zoontje dat na de scheiding bij Kathy is gaan wonen. 
Vormen Peter en zijn ex-vrouw een gezin? 

13 20 3 20 19 18 

Maria en Jean zijn de grootouders van Daniël, maar zij 
wonen niet onder hetzelfde dak? Vormen deze drie perso-
nen een gezin? 

5 21 1 21 5 21 
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8. Besluit en discussie 

Ons onderzoek laat maar weinig harde conclusies toe.  De steekproef is beperkt tot een kleine, 
relatief homogene groep waarvan de leden ongeveer dezelfde leeftijd, socio-economische status, 
leefstijl en interessegebieden hebben.  Daarom is extrapolatie naar andere studenten, naar leeftijds-
genoten of naar de ruimere samenleving delicaat.  Maar toch is het een sociologisch interessante 
groep: maatschappelijke nieuwkomers die de toekomstige leefvormen uittekenen en die voor ande-
ren fungeren als rolmodel en referentiegroep.  Deze groep maakt wel degelijk een onderscheid ma-
ken tussen een gezin en een huishouden, en dit via een subtiele afweging van de elementen zoals de 
ouder-kindrelatie, de woonsituatie, de seksuele geaardheid en de burgerlijke staat.  Het effect van 
elk van deze factoren verschilt naargelang van de waarde van de andere.  Een beperkt aantal com-
binaties leidt naar enkele leefvormen die door bijna iedereen als een gezin worden geduid.  Andere 
combinaties worden kritischer beoordeeld, en dat verschilt naargelang van het geslacht van de res-
pondent, en van de burgerlijke staat en de socio-economische status van de ouders.  De gezinsper-
ceptie verschilt dus naargelang van sociale kenmerken, en is in die zin voorwerp van maatschappe-
lijke tegenstelling en politiek conflict.  Om een en ander sociologisch te duiden bleek het zinvol een 
onderscheid te maken tussen een meer emotionele of immateriële en een meer feitelijke of materiële 
gezinsopvatting – waarmee we in de buurt komen van het onderscheid tussen gezin en huishouden.  
Hier ligt ook een aanknopingspunt ter verklaring van de verschillen tussen een meer Amerikaanse 
en een meer Europese gezinsperceptie, en van de verschillen tussen de socio-economische groepen.  
 Vrouwen hebben een opener gezinsbeeld dan mannen.  Men kan dat zien als een vorm van 
mannelijk conservatisme in de private leefwereld.  Dat komt ook op andere domeinen naar voren; 
zo bijvoorbeeld worden relaties en huwelijken door vrouwen vaker ontbonden dan door mannen.  
Mannen zitten hier blijkbaar in een moeilijke positie.  Daarvoor zijn er meerdere demografische, 
sociaal-psychologische en sociologische verklaringen.  Een aanknopingspunt biedt de theorie van 
de asymmetrische geslachtsverhouding van M. Guttentag en P. Secord.11  Volgens hen worden 
allerlei kwantitatieve en kwalitatieve ontwikkelingen inzake huwelijk, gezin en rolpatronen direct of 
indirect beïnvloed door de ongelijke aantallen beschikbare mannen en vrouwen, wat op zijn beurt 
verband houdt met het feit dat er meer jongens dan meisjes worden geboren.  Ongebalanceerde 
geslachtsverhoudingen hebben een effect op de dyadische of relationele macht van mannen en 
vrouwen.  Concreet hebben leden van de minderheidssekse in hun private leefwereld een competi-
tief voordeel omdat ze minder afhankelijk zijn van hun partner; er zijn immers meteen  uitwegen 
beschikbaar als het misloopt.  Daarom zijn ze minder betrokken op bestaande relaties en stappen ze 
gemakkelijker over naar alternatieven.  Voor de leden van de meerderheidssekse geldt precies het 
omgekeerde.  Hun kwantitatief overwicht resulteert in relatieve achterstelling, want ze kunnen zo-
maar niet migreren van de ene relatie naar de andere.  Zij proberen dat te vermijden door conser-
vatief vast te houden aan bestaande relaties.  Die hypothese kan linea recta doorgetrokken worden 
naar de perceptie van private leefvormen, en biedt in die zin een verklaring voor de bredere en 
opener visie van vrouwen.  Wel dient te worden opgemerkt dat de verschillen in de beschikbare 
aantallen mannen en vrouwen vandaag in de West-Europese en de Noord-Amerikaanse landen 
relatief klein zijn.  Hier ligt dus maar een smalle verklaringsgrond. Bovendien is die aantalsverhou-
ding afhankelijk van allerlei factoren, zoals geboorte en sterfte.  Zij is in die zin veranderlijk, en kan 
zelfs omslaan.  Verschillen in gezinsopvattingen tussen mannen en vrouwen veranderen dus door-
heen de tijd.  Dat is sociologisch erg plausibel, maar helaas niet te evalueren met de beschikbare 
gegevens.  Deze opvatting staat ook haaks op een meer (socio)biologische invalshoek.  Mannen zijn 
nooit helemaal zeker van het vaderschap.  Volgens sommigen proberen ze hun biologisch ingebak-
ken jaloezie sociaal op te lossen.12  Alle regels, normen, wetten en instituties die hen meer zekerheid 
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bieden, zullen ze waarderen.  Vandaar hun voorkeur voor een klassiek gezin waar de individuele 
experimentatie wordt ontmoedigd en structureel belemmerd.  Wat is het sociologisch gewicht van 
deze opvatting en biedt ze ook een verklaring voor de verschillen in de gezinsperceptie van jonge-
ren? 
 
De respondenten houden zeker niet vast aan een klassieke gezinsdefinitie.  Verschillende leefvor-
men waarbij één of meerdere elementen van het kerngezin ontbreken, worden toch door een meer-
derheid als een gezin geduid.  Aansluitend op de diagnose van D. Cheal, wijst dat op inhoudelijke 
expansie van het gezinsconcept in de samenleving.13  Wellicht zal dat in de toekomst nog toene-
men.  In ons onderzoek is immers meerdere keren naar voren gekomen dat de concrete ervaring 
met alternatieve leefvormen leidt tot een grotere tolerantie om ‘afwijkende’ of atypische leefvormen 
toch als een gezin te zien.  Naarmate de maatschappelijke ontwikkelingen verder in die richting 
gaan, zal de gezinsperceptie dus breder en opener worden.  Dat moet gezinswetenschappers nog 
meer aansporen tot intellectuele creativiteit en flexibiliteit.  Het gedreven pleidooi van J. Bernardes 
voor the new family studies is in dat kader zeer terecht.14  In dezelfde zin onderstreept J. Scanzoni dat 
allerlei nieuwe leefvormen, gelet op hun ruime diffusie en maatschappelijke aanvaarding, niet langer 
als ‘alternatief’ – waamee impliciet een afwijking ten opzichte van het kerngezin wordt gesuggereerd 
– kunnen worden benoemd.15  Het concept ‘gezin’ was zinvol in een welbepaalde historische en 
culturele context, en is dat tot op zekere hoogte nog.  Maar nu moeten gezinswetenschappers een 
nieuw paradigma uitbouwen voor de studie van ‘gestructureerde interpersoonlijke banden’ en van 
‘primaire relaties’.  Ook de remedie van J. Trost moet binnen dat conceptueel ongenoegen gesitu-
eerd worden.  Hij ziet een oplossing in begrippen zoals de partnereenheid – of nog neutraler: sa-
menlevingseenheid – en de ouder-kindeenheid. Een gezin is dan een sociale groep bestaande uit 
tenminste één ouder-kindeenheid of tenminste één samenlevingseenheid.  Andere leefvormen kun-
nen maatschappelijk en sociologisch getypeerd worden door opname van andere en/of extra dyadi-
sche eenheden.16  Een grote moeilijkheid met dit probleem van conceptuele (on)zuiverheid is dat er 
vooralsnog geen zicht is op de processen van inclusie en exclusie.  Wat zijn de noodzakelijke en/of 
de voldoende voorwaarden opdat iemand wel of niet tot een gezin of een andere leefvorm wordt 
gerekend?  En verschilt dat naargelang van het geslacht?  Deze kennislacune moet dringend in 
nieuw onderzoek aangepakt worden.  Dat zou ook helpen om de motivering van de perceptie van 
gezinnen, huishoudens en leefvormen te achterhalen.  Hoger is onderstreept dat sommige leefvor-
men die sociologisch niet kunnen getypeerd worden als een huishouden, toch als een gezin geperci-
pieerd worden.  Een volgende stap is na te gaan welk statuut de maatschappelijke actoren toeken-
nen aan de verschillende leefvormen.  Gaat het enkel om een verschil – dat is wat in ons onderzoek 
aan bod kwam –, of koppelen zij daar ook evaluatieve gevolgen aan?  Wat zijn de eventuele beleids-
conclusies als een concrete leefvorm door de meerderheid van de bevolking niet als een gezin wordt 
beschouwd?  En in hoeverre moeten/kunnen gezinswetenschappers daar in hun modellen en theo-
rieopbouw rekening mee houden? 
 
 
                                                 
1 J. Murdock, 1949: 1 
2 J. Trost, 1990:  439 
3 J. Bernardes, 1985a 
4 A. Hochschild & A. Machung, 1989: 221 
5 U. Beck, 1986: 85-150 
6 I. Levin, I. & J. Trost, 1992 
7 D. Ford,1994 
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8 Er werden 683 vragenlijsten ingevuld. Negen werden niet in de analyse opgenomen.  Eén was slecht 
ingevuld, en acht respondenten waren ouder dan 21 jaar en/of gehuwd.    
9 De factoranalyse zelf wordt hier niet weergegeven.  De resultaten zijn op eenvoudige aanvraag te 
bekomen bij de auteurs.  
10 De socio-economische status van het gezin van herkomst wordt bepaald aan de hand van het genoten 
onderwijs en het beroep van de gezinsleden.  Er werden vier categoriëen voorzien.  De concrete 
indicering van de socio-economische status kan op aanvraag bezorgd worden.  
11 P. Guttentag en P. Secord, 1983   
12 S. Hrdy, 1981 
13 D. Cheal, 1991: 125-132 
14 J. Bernardes, 1988: 72-81 
15 J. Scanzoni, 1987: 404 e.v. 
16 J. Trost, 1996: 397 e.v. 
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