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DEMOCRATIE IN HET GEZIN*
door C. L. VAN BLAADEREN STOK, zenuwarts te Amsterdam
-

'Een gezin is als elk ander gezin, een algemeen cultuurgegeven';
'Dit gezin is als sommige andere gezinnen: representant van een subcultuur';
'Elk gezin is als géén ander gezin, want elk gezin is uniek'.
Het gezin heeft een begin en een einde, het verandert tijdens zijn
levensloop in samenstelling: gezinsleden komen en gaan. Zij brengen
niet alleen een, hun leeftijd-eigen problematiek, maar ook specifieke
relatie-systemen en secundaire gezinsrelaties mee van elke ouder met
de grootouderlijke gezinnen, die naast maatschappelijke invloeden, de
interpretatie van het cultuurgegeven in positieve en negatieve zin funderen. Relatie-systemen, die met hun ouderworden veranderen: 'gezin'
is een dynamisch begrip.
Ik zal slechts een bepaalde periode uit het bestaan van een gezin beschouwen, namelijk van een Nederlands middenstandsgezin met kinderen — opgroeiend van ongeveer 5 tot 25 jaar — de periode dat deze
nog thuis zijn.
Oppervlakkig beschouwd zijn in dat gezin 2 generaties vertegenwoordigd: ouders en kinderen. Nader beschouwend valt op, dat in deze
tijd bij een veel kleiner leeftijdsverschil dan van ongeveer 20, 30 jaar
al een verschil in levenssfeer bestaat. Tussen kinderen betekent een
verschil van ongeveer 5 jaar al een generatie verschil, dat maakt dat zij
het voorbeeld van oudere broers en zusters, in vroegere perioden door
jongere kinderen zonder meer overgenomen, veelal niet volgen. Een
steeds jonger zich ontwikkelende autonomie heeft tot gevolg, dat er
generatie-onderscheiden zijn tussen de jongere en oudere kinderen in
eenzelfde gezin. Wij zien vandaag een jeugdmaatschappij met open,
ongeorganiseerde jeugdgroepen van jongeren van vrijwel gelijke leeftijd,
waarop oudere generaties, i.t.t. vóór ongeveer 1940, nauwelijks of
alleen een negatieve invloed hebben.
Waar vroeger een derde milieu, met meer of minder invloed van progressieve volwassenen binnen de jeugdorganisaties bestond, vindt de
jeugd thans een derde milieu binnen de peer-groups. Tussen de ouders
en de kinderen zijn nog wel tussenlagen van iets oudere jongeren te
onderscheiden, met wie de kinderen buiten de relaties met de ouders
omgaan, b.v. jonge onderwijzers, doch waar de ouders dikwijls toch
geen vat op hebben. De afstand kind/ouders is te groot. Daarom hebben
in deze tijd de ouders hulp nodig.
Zij brengen hun historisch bepaalde, intra-psychische gesteldheid —
* Democratie begrepen als: gelijkgerechtigdheid — persoonlijke vrijheid — afgestemd zijn op gelijkwaardigheid van minderheden en meerderheid.
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o.m. in verband met opgegroeid zijn in him ouderlijk milieu — mee,
evenals hun persoonlijkheidsstructuren en hun beleden en hun feitelijke,
geconformeerde moraal. Maar ook brengen zij interpersoonlijke fenomenen, die verband houden met hun actuele relaties, zowel als fenomenen rond hun onderlinge interacties en de interactie met de andere
leden van het gezin.
Ondanks voornoemde generatieverschillen blijkt dan toch nog vaak een
marge van gemeenschappelijk erkende en aanvaarde, toegelaten normen voor het gezin te bestaan. Tussen intrapsychische gesteldheid,
externe interpersoonlijke fenomenen en interne, in het gezin liggende
interpersoonlijke fenomenen bestaat een voortdurende wederkerige beinvloeding.
De levensgeschiedenis der kinderen voltrekt zich terwijl zij in dit, hun
gezin, opgroeien. Hun intrapsychische gesteldheid ontstaat o.a. onder
invloed van de dynamiek der zich ontwikkelende en elkaar over en
weer bepalende sub-systemen van: ouders onderling, kinderen onderling en ouders en kinderen, waarnaast hun ontwikkeling in de levenssfeer der leeftijdgenoten buiten het gezin, zich voltrekt.
De gezinsleden antwoorden op elkaars problemen vanuit hun onderlinge bereikbaarheid: o.a. met proberen elkaar te begrijpen en te helpen.
Daarbij bepaalt o.m. de mate van openheid, intimiteit en flexibiliteit in
de uitwisseling de mate van stimulatie, groei en identificatie enerzijds
en van frustratie, regressie en identiteitscrises anderzijds, door middel
van het elkaar reciproke bevrediging en ontbering toedelen.
Opvallend in de sub-systemen ouders/kinderen is de wijze waarop de
relaties en de interactie-patronen veranderen met het ouder worden
van de kinderen. Is het kind tot ongeveer 7 jaar nog geneigd autoriteit
en regels van zijn ouders zonder meer als 'goed' te beschouwen en de
projectie van hun relatie-conflicten op hem, zonder meer, te internaliseren en zijn opstand ertegen als 'stout' te beleven, voor het oudere
kind groeit de mogelijkheid, veranderbare afspraken, overeenkomsten en
regels, op basis van overeenstemming, te maken, die door democratisch
overleg worden verkregen. Cognitieve functies, niet te scheiden van
eronder liggende emoties, ontwikkelen zich. Het kind ontdekt zijn autonomie, het ontwikkelt een rechtsgevoel, dat het boven gehoorzaamheid
aan autoriteitsfiguren stelt, dat hem helpt herhalingsfenomenen af te
weren en minder direct te reageren op moeilijkheden in het gezin. Het
gaat onderscheid maken in de eenheid van zijn reacties in: een sociaal
en een moreel bepaald handelen, enerzijds afgestemd op zijn omgeving, anderzijds gevolg van zijn rechtsgevoel. In de daarmee overeenkomende veranderingen der gezinspatronen komen dan overgangs- en
crisessituaties voor. In het sub-systeem der kinderen hebben de onderlinge posities een socialiserende functie en veranderen de elkaar kennisoverdragende en de elkaar beschermende functies.
In het systeem ouders/kinderen bestaat ruimte voor individuatie van
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de kinderen. Het kind doorloopt verschillende identificatiestadia, het
reconstrueert zijn gedragspatronen en bepaalt, telkens opnieuw, zijn
identiteit door een voortdurend integratieproces van zijn psychische
groei in zijn doen en denken. Het gaat zich op een toekomst richten,
waarvan het verwacht dat ze anders zal zijn dan een herhaling van de
wereld van zijn ouders.
Rond zijn twaalfde jaar wordt het idealist, hervormer, strijder voor
sociale rechtvaardigheid, estheticus en gaat het over een beroep denken
waarin zijn idealen te realiseren zouden zijn. Door een feed-back
systeem compenseert het steeds zijn ontogenetische en realistisch sociale ontwikkeling, zijn toekomstdromen en teleurstellingen, zoekt het
evenwicht in de wisselwerking van zijn gevoel en zijn verstand, van
impuls en structuur, affect en effect. In de puberteit gaan zelfbevrediging, verliefdheden, partnerkeus en afwijziging, gevoelens van eenzaamheid en van fysieke en emotionele minderwaardigheid en vermeende
insufficiëntie in uiterlijk voorkomen een grote rol spelen.
In de uitwisseling tussen kind, ouders, wereld beïnvloedt een veranderend cultuur-patroon een veranderende gezinsstructuur en omgekeerd.
Binnen en buiten het gezin verschuiven de rol-concepten van man en
vrouw, ouder en kind, spelen oppervlakkige en verborgen weerstanden
en aanvaarde overgangen zich alternerend af. Aarzelend worden de
mannelijke en vrouwelijke mensbeelden der oudere generatie verworpen, worden nieuwe opgesteld, worden taboes verbroken. De normen van de sub-cultuur, waarin het gezin leeft en waartegen het maar
zelden kan ingaan, veranderen met de heroriëntatie op sociaal, economisch, politiek en cultuur-historisch gebied van deze tijd en met de
nieuwe evaluatie der klasse- en milieubepaaldheid. Individuele veranderingen zijn mede afhankelijk van deze context, waarin het gezin
leeft.
Tegenover een opvoeding tot weerbaarheid, bedoeld om later, in de
frustrerende en onbevredigende werkelijkheid der ouders, aan haar
aangepast te kunnen functioneren, stelt het ouder wordende kind zijn
creativiteit, zijn opstandige eis, die wereld te veranderen.
Gold voor de grootouders dat in een wereld van schaarste de arbeid
tot zin en levensvervulling verheven was — de toekomst belooft een
overbevolkte wereld van plaatselijke overvloed, op bijna ieder gebied,
die de mens tot andere leefpatronen nopen zal en de structuur van het
gezin diepgaand veranderen. Kenmerkte de generatie der grootouders
zich door haar zekerheden, haar stelling: waar of onwaar, anders niet,
de generatie van hun kinderen, de regeerders van vandaag, leeft in het
teken der onzekerheid, weet naast het waar/onwaar, de onoplosbaarheid.
Het is de generatie van de internationale economische en politieke onzekerheid, (1940-'50) later gevolgd door economische groei en stabilisering. Gebeurtenissen in de oorlog, het gedrag van mensen in nood,
van bedreigde en bange mensen, van machthebbers, heeft bij de mens
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van die generatie de conceptie van hemzelf, de mens en de wereld, aangetast. Hij weet dat hij het niet weet, niet weten wil ook soms — en
wel zou moeten weten. Hij voelt zich vervreemd, niet op zijn gemak.
Hij zit met zijn onopgeloste problemen rond identiteit, leven in een
massa, nationale bepaaldheid, discriminatie, hypocrisie — hij zit met de
dreiging der atoomoorlog, met de dreiging der bevolkingstoename, met
zijn wereld van lokale overvloed, waarin hij met zijn vrije tijd geen
raad weet, terwijl het overal verkeerd gaat. Hij is nog maar net begonnen te merken dat deze relatieve welvaart ongekende mogelijkheden biedt voor een streven naar niet-materialistische doeleinden. Hij
zit nog met zijn ondermijnde autoriteit, zijn slapeloosheid, zijn verslavingen aan drank, sigaretten en tabletten, met zijn verkrampte
sexualiteit — met alle dingen die blijkbaar zomaar kunnen gebeuren,
in Italië, Zuid-Afrika, Tsjechoslowakije, Griekenland, de Amerika's,
Vietnam, Biafra, enz. enz. En als zijn kinderen gaan vragen: 'hoe zit
dat, wat denk je, wat doe je eraan?' — heeft hij geen antwoord. Oude
slogans passen niet: etiketten geven, aangeven dat verschijnselen zich
in de geschiedenis herhalen, inpassen van de feiten in bekende patronen;
als: 'weer een revolutie' of 'gewone evolutie' benoemen en afdoen, of
als nog iets anders, iets nieuws uit niets herkenbaars ontstaan; of afdoen
met: 'het gaat ons niet aan', 'maar niet over praten, het helpt immers
niet', 'geweld vraagt geweld', 'overmacht dwingt', 'er zal altijd oorlog
zijn', 'die anderen deden net zo', 'wie niet geëngageerd is op zijn 20e
heeft geen hart, wie nóg geëngageerd is op zijn 30e geen verstand', enz.,
zijn uitspraken, die zijn kind niet als afdoende aanvaardt.
Maar toch ... t.o.v. zijn kinderen alleen maar zijn onzekerheid belijden
durft hij niet, zij zullen dat niet aankunnen, hij moet hun zekerheid
bieden, hun zekerheid zijn. Het autoriteitsverlies durft hij niet aan en
in zijn verlegenheid doet hij alsof en valt terug op de schijnzekerheden
van weleer. Hij kent de termen nog niet, weet niet dat de tegenstelling
individuele aanpassing versus verzet, door een creatieve, in de realiteit
functioneel aangepaste opstand het pessimisme t.a.v. de onveranderbaarheid van sociale toestanden weerspreekt. Hij weet niet dat met
onzekerheden, die erkend zijn, zeker te leven valt. Hij ziet niet, dat
zekerheden stellen waarin hij zelf niet meer gelooft, het kind dat straks
zonder hem in deze wereld leven moet, niet duurzaam helpt. De kinderen doorzien dat, merken het, weten impliciet, wat expliciet niet
werd gezegd.
Vaak zonder eigenlijke opstand tegen zijn ouders, of omverwerping van
alles wat nog waardevol en zinvol voor hen is, is het kind van hun
zekerheid geschrokken en herkent het, in hun onopgeloste problemen,
een groot deel van zijn eigen problematiek. Het zoekt dan zelf identiteit,
houding, wereldbeschouwing, denkt over oorsprong, aard, doel van
het bestaan, over leven en dood, abortus, contraceptie en adoptie, over
sexualiteit als een omgangsvorm die een relatie begeleidt, of andersom,
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als sexualiteit met een minimale relatie. Het denkt over huwelijk en
communes, over 'alternatief' leven, over toekomstige gezinsvormen,
toekomstige ouder/kind relaties en anti-autoritaire opvoeding, over zijn
wijze van omgaan met iets jongere jongeren.
De adolescent, die de samenleving beschouwt, ziet, eerder of later, min
of meer bewust, wat er op aarde gebeurt. Hij gaat denken. In clubs,
cafés, universiteit, werkplaats spreekt hij met leeftijdgenoten, die net
als hij over hetzelfde denken, onvrede voelen, geïnformeerd raken en
hetzelfde afwijzen als hij, hetzelfde nastreven als hij. Met diegenen, die
in de universiteit een voortgezette adolescentie beleven ziet hij een economische geborgenheid en graad van weelde, die een vanzelfsprekende
gegevenheid voor allen zou moeten zijn. Iedereen zou direct, onbelemmerd moeten kunnen leven, leren, kiezen en genoeg materiële zekerheid moeten hebben om zich op niet materialistische, voor de mens
als mens, en in menselijke relaties, betekenisvolle doelen buiten economische organisaties te kunnen richten. De beloofde z.g. 'American
Dream', i.p. waarvan hij de slachtoffers van nu, de afhankelijken — de
armen, de onderontwikkelden, de jeugd, de van zichzelf bevestigende
systemen afhankelijken — vindt. Het probleem is verplaatst, proletariaat en slachtoffers van kolonialisme zijn schaars. Dat de geëiste,
z.g. weelde nog niet voor allen is en door een vorige generatie met
moeite en tijd werd bereikt, bedenkt hij meestal niet.
In zijn gezin wordt hij een vreemde, daar is geen communicatie meer:
geen eerlijk gesprek over wat hem beroert is mogelijk. De afstand der
generaties is te groot. Binnen het gezin ervaart hij de reciproke toenemende, sociale organisatie-problematiek en zijn individuele intrapsychische conflicten in de vorm van een generatieconflict. Een groep
ontstaat, een internationale jeugdbeweging die conflicten maakt, die
autoritaire structuren in het licht stelt. Die visionair en regressief is.
Regressief in een weigering zich aan te passen aan een afgewezen systeem. Regressie die het ego en de ontwikkeling der gemeenschap dient.
Visionair in een soor oceanic feeling, dat een wijdere identiteit, een
opgenomen zijn in een groter verband met een emotionele, cognitieve
en ideologische deelname weergeeft. Soms komt hij bij een kleine groep
met steeds extremer wordende ethische normen, van welke inhoud ook.
Een groep die hem aanvaarden wil, die hem status, zekerheid, betekenis en veiligheid in de bestaande werkelijkheid binnen de groep,
biedt. Daarbuiten zijn onzekerheid en angst. Bewuste en onbewuste
angst, die vaak als een opnieuw ervaren, opnieuw voelen is van vroeg
kinderlijke machteloosheid en existentiële angst en onveiligheid, gereactiveerd door een voor hem niet acceptabele maatschappij, een wereld
in nood, die hij ziet. Angst, die ook een reactie is op zijn gewaagd
verzet en op zijn kritiek.
Al is de gróte nood, de dreiging der atoomoorlog, het einde van alle
levenden, hem dikwijls slechts half bewust; al zijn verzet en kritiek nog
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vaag en onbepaald. Zijn ouders begrijpen hem niet, ze weten niets van
de bewuste en onbewuste emoties, die hem bewegen, niet welke motieven hij in de hasjies-rook, in zijn opvallend gedrag, in zijn uitgelaten,
haastig, gulzig leven en genieten, in zijn gevoelsexcessen, overgave en
vastberaden ernst, verbergt. Werkschuwheid, aversie tegen studie, met
als gevolg meer onzekerheid, depressies, onderprestaties, vergroten de
kloof. Streng optreden, negeren, buiten het gezin stellen en uitsluiten
door de ouders drijven de verwijdering dan verder door. Het misverstand versterkt zichzelf, bevestigt zichzelf.
Wat anders dan de reeds genoemde en andere puberteitsverschijnselen
van opstand en hang naar vrijheid, naar autonoom denken en doen, is
er te vinden in het symbolisch lange haar? Wat is er anders dan
vroeger? Actie tegen oorlog, agressie, haat, autoriteit is er altijd geweest, evenals angst betrokken te raken. Verklaart dit de houding, het
gedrag der jongeren? De houding van een jeugdbeweging, die lijkt uit
te drukken dat het doel niet langer kán zijn iets te bereiken binnen het
bestaande 'establishment', zoals in de tijd van een vorige jeugdbeweging? M.a.w. voor de jeugd van vandaag lijkt het doel niet langer te
kunnen zijn iets te bereiken binnen een bestaande orde, die zichzelf in
stand lijkt te houden door hardnekkige handhaving van haar zelfbevestigende systemen. Juist de gevolgen van deze, zichzelf bevestigende systemen willen de jongeren aan het licht brengen, aan de kaak
stellen. Zij proberen dit te doen door het meningsverschil, het, vooralsnog onoplosbare, conflict te stellen, het conflict dat niet direct opgelost hOeft te worden of moet worden, dat tot nuancering en verruiming van inzicht voert.
Soms ontstaan conflicten, die als vastlopende generatie-conflicten opgevat kunnen worden, met name wanneer de reactie van het 'establishment' op acties van de jeugd niet meer bestaat uit open gedachtenwisseling, doch uit het opstellen van de politie ter handhaving of bevestiging van het 'establishment'.
Dan wordt de communicatie door het 'establishment' eenzijdig verbroken en niet meer opgevat, omdat het geloof in haar zichzelfbevestigende systemen de blootlegging van deze structuren belemmert, waardoor uit het conflict polarisatie ontstaat met als gevolg steeds minder
naar elkaar luisteren, steeds minder begrip, steeds meer angst en een
neiging een uitkomst te zoeken door geweld.
De kinderen zijn, net als de ouders, bang, bewust bang, voor: machtsmisbruik door mensen, die arbitrair een ander leed aandoen uit eigen
belang, waarvan de wereld de voorbeelden toont. Bang voor tegen wil
en dank ingeschakeld worden in een produktie-proces, dat leidde tot
conformisme aan een gevaarlijk materialisme, voorbeeld: het dilemma
der atoomgeleerde; bang voor de oorlog met napalm en massamoorden
in dorpen, waar de vijanden mensen waren, waarmee contact vernietiging
was; bang: als het er ooit op aan komt, zelf bang te zullen zijn —
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onbewust bang voor aller oorlog, de atoomoorlog van straks. Voor de
tegenstelling tussen een relatief vredig leven en het wetenschappelijk
creëren en dienen van destructieve nucleaire monsters door dezelfde
vreedzame burgers. Een tegenstelling die niet bewust emotioneel te
verdragen is, die verdrongen wordt, doch waarvoor, ook als zij onbewust bestaat, verantwoording gedragen wordt. Technologische overvloed met zorgvuldig beraamde moord. Achter deze angsten waarschuwen halfbewuste voorgevoelens voor het nog nauwelijks vermoed,
half ontkend en half begrepen, naderend gevaar, dat schuil gaat in de
verblinding, dan wel de kortzichtigheid, veroorzaakt door de zoëven
genoemde zgn. 'zichzelfbevestigende systemen', die door subjectieve,
anderen inperkende stellingen en discriminerende verboden voortdurend zichzelf bewijzen en op bevestiging van het gestelde uitkomen,
omdat zij niet anders kunnen. Op deze mechanismen, gehanteerd in
religie, rechtspraak, examensystemen, rassenhaat, apartheid enz. en
herkenbaar in b.v. verschijnselen als armoede, vijandschap, autoriteit
en polarisatie (van twee overtuigingen), dikwijls berustend op à priori
gestelde ongelijkheid en wantrouwen, die de democratie belemmeren
en het gestelde á posteriori steeds bevestigen, heeft de jeugd, naar het
lijkt, met impliciet onbehagen gereageerd. Onstaan uit de verwachting
dat: de mens een wolf zou zijn, zijn zij immers gericht op machtsbevestiging. Zij maken hun belijders onbereikbaar en daarmee tegenstanders machteloos, omdat in de discussie over onverenigbare zichzelf
bevestigende overtuigingen tenslotte geen uitwisseling mogelijk is.
En achter déze angsten leeft dan de onbewuste angst voor later, voor
een toekomst of niet, leeft de angst van de kinderen voor henzelf, voor
hun ongeboren kinderen, voor de totale vernietiging.
In de laatste tien jaar kregen de jongeren meer communicatie-mogelijkheid, meer geld, meer markt en ... meer tijd dan ooit tevoren. Zij
zijn minder geïsoleerd, algemener geïnformeerd, gedrevener lijkt het
wel, dan in vroegere generaties. Omdat de vraag nu een vraag op leven
en dood geworden is, voor ons allen.
Een nieuw waarde-systeem ontstaat, dat respect voor de ander niet
genoeg weet te zijn, dat de onpersoonlijke relaties, die de feodale verhoudingen opvolgden, ontoereikend weet. Een waarde-systeem dat de
ander als 'gelijke' en gelijke gesprekspartner erkennen wil, van wie hij
weet te kunnen leren. Een waarde-systeem dat verwacht dat de één
met de ander leven wil, niet tégen andersdenkenden in, dat allen in een
gedemocratiseerde samenleving betrekken wil.
Deze internationale jeugdbeweging is uniek in het éne, enig werkelijke doel dat zij beoogt: zonder compromissen naar de betekenis van
andere meningen te zoeken, teneinde met groter begrip en achting gezamenlijk aller nood te overzien. Gedachten die, zij het niet expliciet
dikwijls, maar wel impliciet, de grotere kinderen vervullen — die ingeslagen zijn in gezinnen, waar de kinderen pleiten tegen discriminatie,
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vooroordeel, apartheid, autoriteit, materialisme en sexuele taboes, tegen
geweld, vernietiging, dood, tegen atoomoorlogdreiging; waar moderne
platen worden gedraaid met liedjes vóór het leven van de mens, van
alle mensen, van elke nationaliteit, huidskleur, ras, geloof, overtuiging.
Een idealisme dat zij ook tegenover hun ouders belijden, dat gelooft
mét de ander te moeten leven en te willen leven, dat voor de ander
levensmogelijkheden scheppen wil, naar ieders eigenheid. Dat ondanks
de scepsis der ouders, hoopt dat het toch kan, ondanks de lering uit
het verleden en de extrapolatie, die het mogelijk nieuwe in het vanouds
bekende niet ziet; een idealisme dat voor het leven kiest, ondanks de
angst. Een angst die verenigt, maar die ook, op andere momenten, de
apathie der jongeren, het gebrek aan belangstelling in werk en studie
bepaalt, die hun behoefte te vergeten en aan een groeiende rusteloosheid te ontsnappen, voedt.
De ouders, die deze kinderen begrijpen, die hun angst voor de toekomst
en hun keuze voor het leven van alle mensen begrijpen, verstaan ook
de noodkreet, die in excessen van gedrag en gebrekkig verbaliseren
weerklinkt. Doch het is niet bij de vorming van haar ideeën dat de
jeugd onze hulp vraagt. Vrijwel geen volwassene wordt daarbij toegelaten, geen enkele invloed geduld. Haar autonomie is bijna absoluut.
Het is bij de uitbeelding, bij de verbalisatie van haar ideeën, bij het
vormgeven en expliciteren van haar eigen, impliciet bekende beelden,
dat de jeugd hulp zoekt. Tribal songs, de musical 'Hair', kleding, lang
haar, enz. illustreren haar bange voorgevoelens betreffende de technocratie. Het protest tegen luchtvervuiling betekent protest tegen industrialisering. De jongeren zoeken helpers om Inin beelden, criteria en
besluiten over te brengen.
Bevrijd uit een isolement, geactiveerd tot doordenken, tot nadenken
over de waarde van het conflict, van het verschil van mening voor de
ontwikkeling van nuancering en differentiatie en van wijder en dieper
begrip in het algemeen, vinden dan de generaties elkaar terug in een
groeiend bewustzijn en besef van een samen-leven met erkenning van
het belang en de stimulans van onopgeloste conflicten. Een andere opvatting over gemeenschapszin, discussiëren, met elkaar omgaan, vrij
zijn, breekt door, een werkelijke erkenning van de autonomie van
de ander om zelf zijn keuzen te bepalen.
Met de erkenning van de echtheid van zijn gevoelens en met het hem
au sérieux nemen, wordt de mogelijkheid voor een harmonisch gezinsleven voor kind en ouders opnieuw geopend, ondanks de generatieverschillen. Een democratische conceptie van het moderne gezin krijgt
vorm. Het inzicht groeit, dat een gezin waarin de dringende vragen der
jongeren van deze tijd, waarin wereldbeschouwelijke overwegingen,
sexualiteit, anticonceptie, abortus-problematiek, adoptie, huwelijk, communaal leven, echtscheiding en andere relatie- en omgangsvormen niet
ter sprake komen; waarin de problemen der ouders en der kinderen niet
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gemeenschappelijk erkend en bekeken worden; waarin bevolkingsvraagstukken, werkverdeling, industrialisatie, opleiding, militaire dienst en
wetgeving, gemeenschapszin en identiteitsvragen, discriminatie en nationale bepaaldheid en het leven in grote groepen niet besproken worden; waarin geweld, agressie, oorlog en dood, de onvoorspelbaarheid
der toekomst en het machtsmisbruik van nu, buiten beschouwing blijven
en noch door de ouders noch door de kinderen aan de orde worden
gesteld, tekortschiet in zijn gezinstaak.
De mogelijkheid dat de grotere kinderen met post-conventionele vernieuwingen, met groei naar een betere samenleving bezig zijn, komt
onder de aandacht. Rigide autoritaire houdingen van ouders worden
als onwaarachtig en belachelijk opgegeven. Onzekerheid wordt openlijk
erkend, terwijl tegelijkertijd het inzicht groeit dat men niet onzeker
hoeft te zijn, om met onzekerheden te kunnen leven. Een vraag om
scholing, niet in de eerste plaats tot vakbekwaamheid, maar tot vorming
van mensen, die met de ander willen en kunnen leven, laat zich horen.
In het democratische gezin vindt de institutionalisering van generatieidentificaties geen doorgang en wordt het generatie-noodlot doorbroken.
De ouders worden betrokken in het protest der jongeren tegen de
wereld erbuiten, maar ook tegen de zaken binnen het gezin, er wordt
overlegd hoe het in huis gaat en of het ook anders zou kunnen, ook
identificeren de èuders zich soms met de oudere kinderen. In de versnelling van heden komt de zin van vanzelfsprekend lijkende gebruiken
en meningen en vanouds ingeslepen patronen aan de orde en praat
iedereen mee over werkelijke waarden, die getoetst worden i.p.v. zonder meer aangenomen uit gemakzucht, leegheid of onmacht. Door
openhartigheid worden begrip, meedenken en steunen mogelijk.
Intieme problemen, samenhangend met de relatie der ouders, kunnen,
hoewel impliciet de kinderen bekend, soms te belastend voor hen zijn
om expliciet met hen te worden bekeken, b.v. als het problemen betreft,
waarvan de oplossing niet in de kinderrol past. Het is dan geruststellend voor de kinderen te weten, dat de ouders er wel samen mee
bezig zijn.
Fundamentele, vaststaande denk- en doe-gewoonten worden opnieuw
beschouwd, zoals b.v. de autoriteit der ouders t.o.v. het heel jonge kind,
dat van meet af aan al wordt belast met opgaven, waarvoor het verantwoordelijk wordt gesteld en waaraan sancties verbonden zijn. Een
voorbereiding voor angst- en schuldgevoelens, de basis voor neurosen,
wordt zo al vroeg gelegd. Maar wie weet hier een alternatief?
Het praten der gezinsleden is praten met gelijke belanghebbenden, al
is er belangenverschil. De interactie van het praten, het samen bezig
zijn, de juiste woorden niet wetend, brengt de bedoelingen nóg beter
over, als in de interactie zelf iets collectiefs ontstaat.
Een nieuwe discussieleer vraagt luisterend bezig zijn, geïnformeerd
raken, vraagt beeldvorming en inventarisatie en vervolgens zich uiten
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en opnieuw luisteren naar genuanceerder ideeën en inzichten — dan
pas oordeelsvorming en — althans interim — besluitvorming zo moge
lijk — óf leven mét het onopgeloste conflict van onverenigbare doeleinden, als een vruchtbaar, stimulerend alternatief. Overtuigen, scherpzinnig opvangen van de ander, willen winnen, met een eigen idee voorop, het al wetend vóór een ander beeld herkend is en onderwerping
aan intellectuele overwegingen zonder meer, heeft afgedaan.
Polarisatie i.p.v. communicatie wordt verworpen. De nadruk valt op
luisteren, het krijgen van informatie en het geven ervan, zoals gezegd,
op het bewegen van de ander tot verbalisatie van wat hij voelt en denkt.
De nadruk valt op oriëntatie, vanuit het besef dat iedere inbreng interpretabel en bruikbaar is, dat het zich handhaven van de één, het welzijn
van de één, het welzijn van het gezin impliceert, omdat onvrede van één
de aanleiding voor ruzies, misverstanden en conflicten kan zijn zoals
in de wereld het welzijn van de één het leven van allen impliceert, omdat afwijzen, tekortdoen, vernietigen van één, de atoomdood van de
anderen uiteindelijk beduidt. Afwijzen, vechten tegen elkaar, discrimineren hoeft niet meer; begrijpen, helpen van elke minderheid wordt
levensverzekering voor ieder mens. In de discussie betekent dat: de
ander op zijn gemak stellen, hem stimuleren, advocaat voor hem zijn
als hij zich minder goed uiten kan; betekent dat luisteren, begrijpen,
inpassen, meetellen wat ieder zegt, gestadig werken aan het mozaïek
van aller wens en mening, dat een gezinssysteem kan zijn; betekent dat
loslaten van meningen voor een gedifferentieerder inzicht en genuanceerder oordeel als leidraad voor het gezamenlijk besluitnemen. Ook al
blijft de erkenning dat in nood een noodbesluit aanvaardbaar is als het
besproken wordt. Besluiten dus, die steeds voorlopig zijn, die niet méér
zijn dan een overgang in het proces van een steeds snellere ontwikkeling. Informatie, inspraak en medezeggenschap, ook in het gezin als
groeiend sociaal milieu, ontwikkelen zich hand in hand met het loslaten van gezag, van autoriteit. Misschien is het dit tot zijn recht komen
van ieder mens — van ieder lid van een gezin — in een minority-tuned
discussieleer, is het die veiligheid, die kansen biedt om kleinering en
geweld — en uiteindelijk vernietiging — nog te ontgaan.
SAMENVATTING

Enkele aspecten van een periode uit de levensloop van een hedendaags
middenstandsgezin worden belicht. Verschillende factoren, van belang
in de psychische ontwikkelingsgang van het gezonde kind, generatiegebonden opvoedingsidealen, angsten, dilemma's, onveiligheid en onzekerheid der ouders worden daarbij behandeld. Angst van jongeren,
jeugd-onvrede, jeugdbeweging en sociale verandering komen aan de
orde. Oude gewoonten, paternalisering en autoriteitsvragen worden
bekeken. Democratisering van het gezin en nieuwe omgangsvormen
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komen op. Een open houding t.o.v. conflicten en een andere, de
gesprekspartners meer kans biedende discussieleer, vragen aandacht en
inzet.
SUMMARY
Some aspects of a period in the life-cycle of a contemporary family are considered. Several factors in the psychic development of the healthy child, generation-bound educational ideals and parental fears, dilemmas and conflicts,
insecurity and uncertainty are discussed. Adolescent fears, dissent and youthmovements come to the fore. Time-ridden old habits, paternalisation and authority are briefly commented upon. Questions round democracy in family life and
new ways of communicating and living together are examined. A fearless, open
attitude towards conflicts and a minority-tuned new art of discussing are explored.

MEDEDELINGEN
21e LINDAUER PSYCHOTHERAPIEWOCHE
van 26 april tot 8 mei 1971
De hoofdthemata van de eerste week: I — De betekenis van leerprocessen en
leerstoornissen voor de psychotherapie; II — De suicidale patiënt.
Paneldiscussie over de hulpverlening t.a.v. aan drugs verslaafde adolescenten.
De tweede week alsook de middagen van de eerste week zijn goeddeels gewijd
aan seminars en demonstraties aangaande allerlei vormen van psychotherapie en
oefeningen in autogene training, hypnose, psychogymnastiek etc.
Inschrijving en nadere informatie bij het secretariaat: D-8 München 81, AdalbertStifter-Strasse 31.
INTERNATIONAAL PSYCHODRAMACONGRES IN AMSTERDAM
van 22 tot 27 augustus 1971
Erevoorzitter Prof. Dr. J. L. Moreno; voorzitter Prof. Dr. D. Elefthery (Miami,
U.S.A.).
Het congrescomité staat onder leiding van Dr. J. J. Dijkhuis (Heiloo).
Nadere inlichtingen bij het congressecretariaat: Lange Voorhout 16, 's-Gravenhage.
STICHTING ONDERZOEK PSYCHIATRISCHE VOORZIENINGEN
Op 3 februari 1971 is opgericht de Stichting Onderzoek Psychiatrische Voorzieningen, gevestigd te Utrecht. De stichting stelt zich ten doel het verzamelen
van gegevens over de kwantitatieve behoefte aan psychiaters en psychiatrische
voorzieningen in Nederland, ten behoeve van de psychiatrische opleiding en de
ontwikkeling van psychiatrische voorzieningen. Dit doel tracht zij te bereiken
door het verrichten of doen verrichten van wetenschappelijk onderzoek, door het
beschikbaar stellen van de onderzoeksuitkomsten aan de overheid en alle personen die betrokken zijn bij de opleiding van psychiaters dan wel bij de ontwikkeling van psychiatrische voorzieningen, en door het verwerven van fondsen
ten behoeve van het voornoemde onderzoek. De stichting fungeert onder auspiciën van het bestuur van de afdeling psychiatrie van de Nederlandse Vereniging
voor Psychiatrie en Neurologie. Het stichtingsbestuur wordt benoemd en ont-

