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isha van alsenoy

column isha werpt op

Isha is een enthousiaste wereldburger 

 met een hardnekkige schrijfmicrobe. 

Ze houdt van ontdekkingen en 

uitdagingen, blijft immer kritisch en 

verwonderd.

OOK DE ALLEENWONER 
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“Wie raakt aan het familierecht, raakt aan de fun-
damenten  van de samenleving”, zo startte onze 
hoofdredacteur zijn Edito. Het is een citaat van Koen 
Geens (CD&V). Die zin bleef hangen. Het is fijn om 
LGBT-gezinnen een keertje zo in de belangstelling te 
zetten. We hebben lang genoeg voor ons huwelijks-
bootje en onze koters moeten vechten. Maar het gezin 
als fundament van de samenleving beschouwen? Dat 
gaat mij toch een beetje ver. 
Op het werk zorgen gezinnen voor onuitgeslapen 
collega’s, want hun telgen 
hielden hen wakker, voor 
stress rond vakantieplanning, 
want “waarom mag zij in de 
zomer congé pakken, zij heeft 
toch geen kinderen?” en voor 
nogal eenzijdige gesprekken 
tijdens de koffiepauzes. De 
zomer is een minder produc-
tieve periode, niet omwille van 
een collectieve sluiting, maar 
omwille van een collectieve 
verhuis naar een ‘gezinsvrien-
delijke camping’. Kortom, naast 
de voordelen van het gezinsle-
ven, zijn er ook nadelen. Ik stel 
het gewoon vast. 
Waar ik me wel aan stoor, is 
aan het ophemelen van dat 
gezin. Die fake reality-tv waar-
in koppels worden samenge-
bracht dan wel uit elkaar gedreven, al naargelang het 
concept (boring), reclame voor datingsites (laat me 
toch gewoon gerust) en voor ‘gezellig samen tafelen’ 
(alsof alleen kokerellen de hel is). De media kunnen 
meer hun best doen om te tonen hoe de Belgische 
huiskamers er écht uitzien.
Eind 2015 schreef Knack dat 1 op de 3 Belgische 
huishoudens uit 1 persoon bestaat. In grote steden 
zoals Brussel zou dat zelfs 1 op 2 zijn. Cijfers die niet 
onopgemerkt bleven. All1 is een belangenvereniging 
door en voor ‘alleenwoners’. Initiatiefneemster Carla 
Dejonghe zegt: “Alle bevolkingsprognoses wijzen in 
dezelfde richting: het aantal eenpersoonsgezinnen zal 
de komende jaren nog verder toenemen (…), maar 
de Belgische regelgeving blijft hoofdzakelijk afge-
stemd op het traditionele gezin.” De recente Turteltaks 
is daarvan een spijtig voorbeeld: deze taks moet per 

gezin worden gedragen. Pech als je gezin maar 
uit 1 persoon bestaat, je kan die rekening niet 
splitten.
Daarnaast telt ons land één van de hoogste echtschei-
dingsratio’s (de verhouding van het aantal scheidingen 
tot het aantal huwelijken) ter wereld. Conclusie: je kan 
het traditionele gezin nog bezwaarlijk ‘de hoeksteen 
van de samenleving’ noemen. 
Nee, het zijn onze alleenwoners die we op een voet-
stuk moeten plaatsen: zij betalen meer belastingen, 

hebben minder fiscale voor-
delen en moeten alles alleen 
bekostigen. Stop met het 
promoten van het ‘koppel’ als 
ultieme samenlevingsvorm. 
Het is niet aangenaam om als 
bewuste single telkens op-
nieuw ‘uit de kast’ te moeten 
komen. Mensen gaan ervan 
uit dat je een relatie hebt, net 
zoals ze veronderstellen dat 
je hetero bent, tot je zegt dat 
het niet zo is. 
Sommige mensen kiezen 
bewust voor alleen wonen. 
‘A room of one’s own’ als het 
ware, maar dan groter.  Niets 
mis mee, toch? Anderen 
vinden niemand met wie ze 
willen samenwonen. Moeten 
zij gestraft worden omdat 

ze tegen de muur van het maakbare botsen? Nog 
anderen willen dan weer met veel lieven of vrienden 
samenwonen. De overheid maakt werk van een ‘sa-
menhuislabel’ voor bijvoorbeeld ‘co-housers’. Goed, en 
maak ondertussen ook werk van die singlesreflex, zo-
als Dejonghe voorstelt. Elke beleidsmaatregel wordt 
daarbij getoetst aan het effect ervan op mensen die 
alleen wonen. 
Misschien kunnen wij het goede voorbeeld geven 
en een themanummer wijden aan de alleenwoners, 
de (un)happy singles, de alleenstaanden, de ge-
scheiden ouders bij wie de kinderen niet gedomicili-
eerd staan, de mensen die kiezen voor een latrelatie, 
voor geen relatie of voor meerdere relaties tegelij-
kertijd. Ook dat is diversiteit: het is belangrijk voor je 
identiteit en het draagt bij tot het besef dat je niet 
alleen bent. Oef!

Het gezin als 
fundament van 
de samenleving 
beschouwen? 
Dat gaat mij 
toch een beetje 
ver


